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Voorwoord 

 
Ik kan het nog niet helemaal geloven, maar voor u ligt mijn scriptie waarmee ik na vier jaar mijn studie 
Rechten mag afronden. In februari 2019 ben ik begonnen aan deze studie, toen onze dochter net een 
paar weken oud was. Nu komt -bijna vier jaar later- een eind aan het zware traject. 
 
Ik heb deze scriptie met veel interesse geschreven. Het onderwerp is direct verbonden met mijn werk, 
normaliter ben ik namelijk een van de juristen die de last onder bestuursdwang op grond van artikel 13b 
Opiumwet opstelt. Bij het opstellen van zo’n besluit vroeg ik me ineens af waarom er wordt vermeldt dat 
de burgemeester is gehouden aan de beginselplicht tot handhaving en zo rees bij mij de vraag of deze 
beginselplicht wel van toepassing is op deze besluiten. De beginselplicht tot handhaving was mij -dacht 
ik- wel redelijk goed bekend, omdat deze vaak terugkomt in het ruimtelijk bestuursrecht waarin ik met 
veel plezier werk. Toch bleek het schrijven van de scriptie niet zo makkelijk als ik van tevoren dacht, al 
had dit waarschijnlijk vooral met mijn verwachtingen te maken. 
 
Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om een paar mensen te bedanken, zonder hen was het 
schrijven van deze scriptie, of überhaupt het volgen van deze studie niet mogelijk geweest. 

Allereerst wil ik de heer mr. dr. Sander Kole bedanken, omdat u me niet gelijk heeft uitgelachen 
toen ik voorstelde deze scriptie wel even in een paar maanden af te kunnen leveren. Maar vooral wil ik u 
bedanken voor uw kritische feedback. Ik ben ervan overtuigd dat uw opmerkingen en manier van 
begeleiden ervoor hebben gezorgd dat ik deze scriptie met een goed gevoel en toch nog redelijk snel kan 
inleveren. 

Dan mijn allergrootste inspiratiebron: (anoniem). Je bent altijd al mijn grote voorbeeld geweest, 
hoewel ik nooit had gedacht daadwerkelijk in jouw voetsporen (kunnen) te treden. Dank je wel voor alle 
uren die we zij-aan-zij hebben besteed aan deze scriptie. En samen met (anoniem): dank jullie wel voor 
de afgelopen vier jaar, zonder jullie onbaatzuchtige oppas had ik deze studie niet kunnen voltooien.  

Als laatste mijn geweldige man, die de afgelopen vier jaar zijn eigen leven soms on-hold heeft 
moeten zetten omdat ik per sé een mr titel wilde hebben voor mijn naam. Lieve (anoniem): je bent een 
geweldige steun en toeverlaat. Dank je wel voor alle overhoringen van jurisprudentielijsten, de dagen dat 
je (anoniem) hebt meegenomen zodat ik in alle rust kon leren en sorry voor die ene week dat je niet tegen 
me mocht praten omdat ik Bestuursrecht er in één week doorheen wilde knallen.  
 
 
Ik wens u veel leesplezier toe! 
 
 
(anoniem) 
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1. Inleiding 
1.1. Aanleiding en oriëntatie  
 
Artikel 125 van de Gemeentewet (hierna: Gemw) bepaalt dat het gemeentebestuur bevoegd is 
handhavend op te treden tegen overtreding van een regel waarvan de uitvoer aan het bestuur is 
opgedragen, door middel van een last onder bestuursdwang. Hoewel dit artikel een beleidsruimte 
overlaat aan het betreffende bestuursorgaan om al dan niet over te gaan tot handhavend optreden, is 
deze beleidsruimte door het formuleren van de beginselplicht tot handhaving (hierna: beginselplicht) 
beperkt. De beginselplicht volgt uit jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (hierna: de Afdeling) en houdt in dat bestuursorganen gehouden zijn over te gaan tot handhavend 
optreden, tenzij er sprake is van een uitzonderingsgeval. In de vele uitspraken die volgden op de eerste 
standaardformulering in de zaak Handhaving gemeente Lisse,1 is het toepassingsbereik van de 
beginselplicht vergroot en is de invulling van de uitzonderingen op de beginselplicht (te weten: de 
bijzondere omstandigheden, bestaand uit een concreet zicht op legalisatie en een geslaagd beroep op 
een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur en de onevenredigheid van de handhaving) nader 
gespecificeerd. Hoewel er geen overzichtsuitspraak bestaat waaruit blijkt op welke gebieden de 
beginselplicht specifiek van toepassing is, is er wel een lijn af te leiden uit de bestaande jurisprudentie. 
Zo is de beginselplicht ontwikkeld met het oog op herstelmaatregelen binnen het omgevingsrecht, maar 
wordt zij inmiddels ook toegepast bij handhaving inzake milieurecht en economisch bestuursrecht. 
 
Artikel 13b Opiumwet (hierna: artikel 13b Opw) bevat de bevoegdheid voor burgemeesters tot het 
opleggen van een last onder bestuursdwang bij een overtreding van de Opiumwet (hierna: Opw). 
Handhaving op grond van artikel 13b Opw raakt aan maatschappelijk relevante en actuele onderwerpen, 
zoals de bestrijding van drugs(overlast) en ondermijning2. Artikel 13b Opw laat de invulling van de 
bestuursdwang over aan burgemeesters en schrijft niet voor hoe de bevoegdheid toegepast dient te 
worden. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat burgemeesters veelvuldig gebruik maken van de 
bevoegdheid uit artikel 13b Opw, veelal door middel van het (tijdelijk) sluiten van panden.3 De vraag die 
hierbij rijst is of de toepassing van artikel 13b Opw in de praktijk nog wel valt onder een herstelmaatregel. 
 
Over het algemeen wordt aangenomen dat de beginselplicht voornamelijk van toepassing is op 
herstelmaatregelen binnen het omgevingsrecht.4 Ik heb geen uitspraak van de Afdeling heb kunnen 
vinden waarin de beginselplicht (direct) van toepassing is verklaard op het gebruik van de bevoegdheid 
van artikel 13b Opw. Nu het doel van artikel 13b Opw lijkt te zijn gelegen in herstel van de openbare orde 
en de toepassing van het artikel in de praktijk niet onregelmatig een punitieve werking heeft is het doel 
van deze scriptie te onderzoeken of de beginselplicht van toepassing is op het gebruik van de 
bevoegdheid van artikel 13b Opw.  
 
1.2. Probleemstelling en deelvragen  
 
1.2.1 Probleemstelling  
 
Het doel van dit onderzoek is tot een antwoord te komen op de vraag of de beginselplicht van toepassing 
is op het gebruik van de bevoegdheid zoals voorgeschreven in artikel 13b Opiumwet. De probleemstelling 
luidt dan ook als volgt:  
 
  

                                                           
1 ABRvS 2 februari 1998, ECLI:NL:RVS:1998:ZF3176 (Handhaving gemeente Lisse). 
2 Hoewel er geen vaste definitie van ondermijning bestaat (zie ook: Bruijn 2019, p. 81; Tuk & Vols 2018, p. 1704-1711), hebben 
de omschrijvingen door het CCV, de NCTV, en de Rijksoverheid (grote) gelijkenissen. Ik kom tot de volgende omschrijving: 
onder ondermijning versta ik de georganiseerde misdaad, waarbij en waardoor onder- en bovenwereld (meer) met elkaar 
verweven raken, alsook de maatschappelijke effecten op de samenleving hiervan.  
3 Zie: Kamerstukken II 2021/22, 34 763, nr. 14; Bruijn 2018; Bruijn & Vols 2021; Tops 2020, p. 17; Vols & Bruijn 2015. 
4 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 663-664; Vermeer 2011, p. 59. 
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“Is de beginselplicht tot handhaving van toepassing op woningsluiting op grond van artikel 13b 
Opiumwet?” 
 
Specifiek richt dit onderzoek zich op het sluiten van woningen door middel van de last onder 
bestuursdwang. Bij het sluiten van een woning verliezen bewoners (tijdelijk) hun woonruimte, wat een 
ingrijpende inmenging op het privéleven met zich meebrengt. Derhalve komt bij woningsluiting extra 
gewicht toe aan de belangen van de gebruikers en de inbreuk op hun leven.5 
 
1.2.2. Deelvragen 
 
Om tot een antwoord op de probleemstelling te komen, zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 
 

1. Wat is de totstandkomingsgeschiedenis en ontwikkeling van de beginselplicht tot handhaving? 
2. Hoe worden de diverse uitzonderingen op de beginselplicht uitgelegd door de Afdeling, anno 

2022? 
3. Wat is de reikwijdte van de beginselplicht tot handhaving? 
4. Hoe is artikel 13b Opiumwet tot stand gekomen? 
5. Op welke manier wordt artikel 13b Opiumwet in de praktijk toegepast?  
6. Is de beginselplicht tot handhaving van toepassing op artikel 13b Opiumwet? 

 
1.3. Afbakening en verantwoording 
 
1.3.1 Afbakening van het onderzoek 
 
Dit onderzoek ziet op de relatie tussen de beginselplicht en de toepassing van artikel 13b Opw in de 
praktijk. Om tot een antwoord te komen op de verschillende deelvragen wordt allereerst onderzoek 
gedaan naar bestaande literatuur inzake de beginselplicht, om zo een duidelijk en volledig beeld te 
kunnen schetsen van haar ontwikkeling en inhoud.  

Vervolgens wordt door middel van jurisprudentieonderzoek, specifiek van de Afdeling, nader 
onderzocht hoe de beginselplicht en haar uitzonderingen wordt toegepast en getoetst. Nu de 
beginselplicht is ontwikkeld in de Nederlandse jurisprudentie, is het jurisprudentieonderzoek uitsluitend 
gericht op Nederlands bestuursrechtelijke uitspraken, die veelal zien op het ruimtelijke bestuursrecht. 
Gezien de omstandigheid dat de Afdeling een eerste stap zette in het formuleren van de beginselplicht 
in 1984, is dit tevens het begin van het rechtshistorisch jurisprudentieonderzoek. Omdat de beginselplicht 
nog altijd wordt doorontwikkeld, ziet dit deel van het jurisprudentieonderzoek op de periode van 1984 
tot en met november 2022.  

De jurisprudentie is geraadpleegd via www.rechtspraak.nl, waarbij de volgende zoektermen zijn 
gebruikt: “beginselplicht tot handhaving”, “beginselplicht”, “onevenredig”, “concreet zicht op 
legalisatie”, “vertrouwensbeginsel”, “gelijkheidsbeginsel” en “rechtszekerheidsbeginsel”. 
 
Onderzoek naar de bestaande literatuur is ook het uitgangspunt om de totstandkoming en ontwikkeling 
van artikel 13b Opw te belichten. Ook wordt dit literatuuronderzoek toegepast om diverse standpunten 
inzake het gebruik van artikel 13b Opw in de praktijk te belichten en tegen elkaar af te wegen, en zo het 
verschil tussen de bedoeling van de wetgever en de toepassing van het artikel in de praktijk in kaart te 
brengen.  

Verder zal er gebruik worden gemaakt van jurisprudentieonderzoek om in kaart te brengen hoe 
de toetsing van de Afdeling is vormgegeven en om ontwikkelingen in de rechtspraak inzake artikel 13b 
Opw in kaart te brengen. Er is gekozen voor het bestuderen van uitspraken door de Afdeling, omdat dit 
de hoogste bestuursrechter is en zij vaak een definitieve uitspraak doet. 

                                                           
5 Bruijn & Vols 2015, p.1. Het recht op eerbiediging en bescherming van persoonlijke levenssfeer is bijvoorbeeld opgenomen in 

artikel 10 van de Grondwet. Ook wordt het recht op privéleven beschermt in artikel 8 van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. 
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De geanalyseerde uitspraken zien uitsluitend op de toepassing van artikel 13b Opw, waarbij doelgericht 
wordt gezocht naar woningsluitingen door middel van het toepassen van de last onder bestuursdwang 
zoals bepaalt in artikel 13b Opw. Nu de woningsluiting in 2007 is toegevoegd aan artikel 13b Opw, ziet 
het jurisprudentieonderzoek voornamelijk op zaken sinds 2007.  

Gezien de omstandigheid dat zeer recent nog uitspraken zijn gedaan die een grote invloed 
(kunnen) hebben op de toepassing en toetsing van artikel 13b Opw, ziet het jurisprudentieonderzoek op 
de periode van 2007 tot en met november 2022. 

De jurisprudentie is geraadpleegd via www.rechtspraak.nl, waarbij de volgende zoektermen zijn 
gebruikt: “Opiumwet”, “artikel 13b Opiumwet”, “woning”, “last onder bestuursdwang” en “sluiting”. 
Uitspraken die zien op de toepassing van artikel 13b Opw voor het voorhanden hebben van 
voorbereidingshandelingen worden, gezien de beperkte omvang van de scriptie, buiten toepassing 
gelaten.  
 
1.3.2. Verantwoording van de opzet 
 
Hoofdstuk twee behandeld de beginselplicht tot handhaving. Er wordt begonnen met een samenvatting 
van de ontwikkeling van de beginselplicht en de standaardformulering van de beginselplicht. Daarna 
worden de uitzonderingen op de beginselplicht, zoals geformuleerd door de Afdeling, uiteengezet en 
belicht aan de hand van jurisprudentie. Tenslotte wordt de reikwijdte van de beginselplicht behandeld 
en wordt getracht een lijn vast te stellen waaruit duidelijk wordt welke gebieden van het Nederlandse 
bestuursrecht wel en niet onder toepassing van de beginselplicht vallen. 
 
Hoofdstuk drie ziet op artikel 13b Opw. Dit hoofdstuk begint met een samenvatting van de 
totstandkoming en ontwikkeling van het artikel. Vervolgens wordt de toepassing van het artikel in de 
praktijk behandeld, om na te gaan of deze strookt met de wensen en bedoelingen van de wetgever. 
Tenslotte wordt getracht een antwoord te geven op mogelijke verschillen tussen de bedoeling van de 
wetgever en de toepassing van artikel 13b Opw in de praktijk.  
 
Hoofdstuk vier richt zich op de relatie tussen de beginselplicht en artikel 13b Opw. In dit hoofdstuk wordt 
allereerst vastgesteld of de toepassing van artikel 13b Opw in de praktijk valt onder een herstelmaatregel. 
Vervolgens wordt behandeld of de beginselplicht tot handhaving van toepassing is op artikel 13b Opw. 
 
Hoofdstuk vijf bestaat uit de conclusie, waarin kort de belangrijkste ondervindingen van dit onderzoek 
worden beschreven en aanbevelingen. Dit hoofdstuk sluit af met een beantwoording op de 
probleemstelling van deze scriptie: “Is de beginselplicht tot handhaving van toepassing op woningsluiting 
op grond van artikel 13b Opiumwet?”. 
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2. Beginselplicht tot handhaving  
2.1 Inleiding  
 
Hoewel het Nederlandse bestuursrecht bestuursorganen op papier niet dwingend voorschrijft 
handhavend op te treden, heeft de Afdeling dit in haar jurisprudentie geleidelijk omgezet naar een 
verplichting, de zogenoemde beginselplicht tot handhaving. In het kort betekent dit dat bestuursorganen 
in de regel moeten overgaan tot handhaving op een overtreding van een wettelijk voorschrift en dat zij 
slechts bij uitzondering mogen afwijken van deze beginselplicht.6 Sinds de eerste standaardformulering 
in 1998 in de zaak Handhaving gemeente Lisse,7 zijn de beginselplicht en de uitzonderingen hierop nader 
in- en aangevuld door de Afdeling. In paragraaf twee van dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de 
beginselplicht uiteengezet. In paragraaf drie worden de diverse uitzonderingen op de beginselplicht 
beschreven. In de laatste paragraaf wordt toegelicht wat de reikwijdte van de beginselplicht is. In dit 
hoofdstuk worden de volgende onderzoeksvragen behandeld: ‘Wat is de totstandkomingsgeschiedenis 
en ontwikkeling van de beginselplicht tot handhaving?’, ‘Hoe worden de diverse uitzonderingen op de 
beginselplicht uitgelegd door de Bestuursrechter, anno 2022?’ en: ‘Wat is de reikwijdte van de 
beginselplicht tot handhaving?’ 
 
2.2. Ontwikkeling van de beginselplicht tot handhaving  
 
Hoewel de eerste standaardformulering van de Afdeling dateert van 1998,8 werd reeds in 1984 door de 
voorloper van de huidige Afdeling9 gesteld dat omwonenden in beginsel aanspraak kunnen maken op 
effectuering van bestuursdwang door het bestuursorgaan wanneer er sprake is van een onherroepelijke 
last onder dwangsom in het geval er een bouwwerk is gerealiseerd of wordt gebruikt in strijd met het 
bestemmingsplan en het niet mogelijk is om de overtreding te legaliseren.10 Deze uitspraak zag op een 
zaak waarbij omwonenden om handhaving hadden verzocht. In 1985 verruimde de Afdeling haar 
standpunt en stelde dat het bestuursorgaan ook ambtshalve dient over te gaan tot handhaving als er 
strijdig is gehandeld met een wettelijk voorschrift en deze strijdigheid niet kan worden gelegaliseerd, 
tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor in alle redelijkheid niet handhavend kan 
worden opgetreden.11 Bovenstaande uitspraken passen bij diverse nota’s van het Kabinet, waarin de 
plicht van bestuursorganen om gebruik te maken van de wettelijk discretionaire grondslag om 
handhavend op te treden naar voren werd gebracht en er slechts in uitzonderingsgevallen mag worden 
besloten de overtreding te gedogen.12  
 De hiervoor genoemde ontwikkelingen en standpunten van zowel de Rijksoverheid als de 
Afdeling komen samen in de Lisse-uitspraak,13 waarin is vastgelegd dat in gevallen waarin een verzoek tot 
handhaving is ingediend, het bestuursorgaan niet alleen bevoegd, maar ook verplicht is om over te gaan 
tot handhavend optreden.14 De overweging in deze Lisse-uitspraak wordt gezien als een eerste 
standaardformulering van de beginselplicht en luidt als volgt:   
 
  

                                                           
6 ABRvS 11 augustus 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AQ6637, AB 2004/444, m.nt. F.R. Vermeer (herplantplicht Laren). 
7 ABRvS 2 februari 1998, ECLI:NL:RVS:1998:ZF3176 (Handhaving gemeente Lisse). 
8 ABRvS 2 februari 1998, ECLI:NL:RVS:1998:ZF3176 (Handhaving gemeente Lisse). 
9 Te weten: De Afdeling Rechtspraak van de Raad van State (de ARRvS). 
10 ARRvS 22 mei 1984, AB 1985/153 (Couwenberg/Eindhoven). Vgl: Albers 2004; ABRvS 4 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1982, JB, 
2014/146, m.nt. C.L.G.F.H. Albers (Meerpaal Zaandam). Ook Michiels wijst op het bestaan van een voorloper van de 
beginselplicht tot handhaving in de vroege jaren ’90.  
11 ARRvS 22 februari 1985, AB 1985/285 (Doldersum/Sleen). 
12 Als voorbeeld van uitzonderingsgevallen worden de volgende voorbeelden gesteld: overmachtssituaties en 
overgangssituaties. Zie: Grenzen aan gedogen, Kamerstukken II 1996/97, 25 085, 1-2, p. 33-35. 
13 ABRvS 2 februari 1998, ECLI:NL:RVS:1998:ZF3176 (Handhaving gemeente Lisse). 
14 Zie ook: ABRvS 02-02-1998, ECLI:NL:RVS:1998:ZF3176, Gst 1998-7082, 8, m.nt. J.M.H.F. Teunissen (Handhaving gemeente 
Lisse). 
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“Vooropgesteld moet worden dat in een geval […] waarin is gebouwd zonder vergunning en die activiteit 
niet kan worden gelegaliseerd, burgemeester en wethouders niet slechts bevoegd zijn om daartegen met 
bestuursdwang op te treden, maar ook in beginsel — behoudens eventuele bijzondere omstandigheden 
— daartoe gehouden zijn […].”15  

De Afdeling legt hieraan ten grondslag dat de plicht tot handhaving volgt uit de algemene 
belangen die zijn gediend bij handhaving en uit het voorkomen van ongewenste precedentwerking. 
Vervolgens voegt de Afdeling toe dat deze plicht tot handhaving eens temeer geldt als er sprake is van 
een verzoek om handhaving en dat alleen van handhaving kan worden afgezien als dit uit de verplichte 
belangenafweging volgt.16 Daar waar voorheen werd uitgegaan van een discretionaire bevoegdheid tot 
handhaving, beperkt de Lisse-uitspraak de vrijheid van het bestuur om al dan niet gebruik te maken van 
deze discretionaire bevoegdheid.17 Albers spreekt bijvoorbeeld van een inbreuk op de beleidsruimte van 
bestuursorganen, waarbij zij slechts beschikken over beleidsruimte bij de afweging of er sprake is van 
bijzondere omstandigheden, waardoor moet worden afgezien van handhavend optreden.18 Hoewel 
Hennekens19 stelt dat er geen wettelijke plicht is om te handhaven en dit ook niet wenselijk is, ben ik met 
meerdere auteurs20 eens dat hoewel de wetgever geen plicht maar een handhavingsbevoegdheid heeft 
opgenomen, het doel en de achterliggende gedachte van de wetgever wel degelijk is gelegen in de 
verplichting tot het handhaven van een overtreding. Michiels21 onderschrijft daarentegen dat wettelijke 
bepalingen vooral zijn gericht op het naleven van deze regels door de geadresseerde, in plaats van het 
inroepen van een verplichting tot het afdwingen van naleving door de overheid. Hoewel ik deze 
benadering begrijp, sluit het één het ander mijns inziens niet uit. Een wettelijke bepaling behoeft immers 
handhaving om nuttig zijn. 

 Ik ben daarom van mening dat niet handhavend optreden tegen geconstateerde overtredingen 
ongewenst is. Ik vind het verbazend dat bestuursorganen zo vaak niet overgingen tot handhavend 
optreden, dat de Afdeling zich genoodzaakt zag de beginselplicht te formuleren om zo gehoor te geven 
aan de wens van de Rijksoverheid om de buitensporige toepassing van de gedoogbevoegdheid te 
beëindigen.22 De Afdeling heeft hierbij slechts ruimte gelaten voor een (gemotiveerde) belangenafweging 
door het bestuursorgaan, waardoor zij kan afzien van handhaving in bijzondere gevallen.23  

Deze ruimte voor een belangenafweging door het bestuursorgaan lijkt te zijn ondervangen in de 
vernieuwde standaardformulering uit de Haarlemse dakopbouw-uitspraak uit 2004.24   
“Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een 
wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met een last onder bestuursdwang of 
dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder 
bijzondere omstandigheden mag van het bestuursorgaan worden gevergd, dit niet te doen. Dit kan zich 
voordoen indien concreet zicht op legalisatie bestaat. Voorts kan handhavend optreden zodanig 
onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden in die concrete 
situatie behoort te worden afgezien.”25  
  

                                                           
15 ABRvS 2 februari 1998, ECLI:NL:RVS:1998:ZF3176 (Handhaving gemeente Lisse). 
16 Deze terughoudende toetsing door de Afdeling is ook wel bekend als de “marginale toetsing”. 
17 Zie ook: Albers 2004; in Albers 2019, p. 524, 543, wordt gesteld dat de eerste formulering van de beginselplicht relativering 
van deze beleidsruimte van bestuursorganen vormde; Damen e.a. 2013, p. 735, Vermeer 2011, p. 60-61. Niet alle auteurs zijn 
het eens met deze beperking, zie: Vermeer 2001, p. 79-80; Hennekens onder ABRvS 18 juli 2001, ECLI:NL:RVS:2001:AD3034, 
Gst 2001, 7147, 4, m. nt. H.Ph.J.A.M. Hennekens. (illegale coffeeshop Arnhem). Polak (2015) stelt dat er geen sprake is van een 
bevoegdheidsbeperking.  
18 Albers 2004.  
19 ABRvS 18 mei 2000, ECLI:NL:RVS:2000:AP5549, m.nt. H.Ph.J.A.M. Hennekens. 
20 Albers 2004; Vermeer, Visser & Sibma 2016. 
21 ABRvS 18 augustus 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AQ7441, AB 2004/424, m.nt. F.C.M.A. Michiels. 
22 Grenzen aan gedogen, Kamerstukken II 1996/97, 25 085, 1-2, p. 33-35. 
23 Zie ook: Vermeer, Visser & Sibma 2016.  
24 Zie ook: Michiels 2016, p. 494-495; Van Buuren, Nijmeijer & Robbe 2017.  
25 ABRvS 30 juni 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AP4683 (Haarlemse dakopbouw). Zie ook: ABRvS 11 augustus 2004, 
ECLI:NL:RVS:2004:AQ6637, AB 2004/444, m.nt. F.R. Vermeer (herplantplicht Laren). 
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In 2011 werd de beleidsruimte van het bestuursorgaan verder ingeperkt en werd door de Afdeling 
de volgende passage toegevoegd aan de standaardformulering: “In gevallen waarin het bestuursorgaan 
in dat kader redelijk te achten beleid voert […] dient het zich echter in beginsel aan dit beleid te houden.”26 
In haar uitspraak van 1 september 2021 heeft de Afdeling ten aanzien van dit redelijk te achten beleid 
benadrukt dat het stellen van prioriteiten in een handhavingsbeleid niet kan betekenen dat er nooit 
wordt opgetreden tegen overtredingen met een lage prioriteit. 27 Zij voegt hieraan toe dat een dergelijke 
prioriteitstelling in beleid geen bijzondere omstandigheid is waardoor moet worden afgezien van 
handhaving, maar dat bij het overgaan tot handhaving bij een overtreding die is bestempeld als lage 
prioriteit in het beleid, het bestuursorgaan dit voldoende dient te motiveren. Ook wanneer er een 
verzoek tot handhaving is ingediend en de overtreding een lage prioriteit heeft, geldt de beginselplicht 
en “kan […] niet uitsluitend onder verwijzing naar de prioriteitstelling van handhaving worden afgezien”.28  

Sinds de eerste standaardformulering van de Afdeling in 1998, zijn de uitzonderingen op de 
beginselplicht door de Afdeling nader gespecificeerd en toegelicht. De uitzonderingen op de 
beginselplicht worden hierna behandeld.  
 
2.3. Uitzonderingen op de beginselplicht tot handhaving 
 
In zowel de Lisse-uitspraak29 als later in de Haarlemse dakopbouw-uitspraak30, stelt de Afdeling dat van 
handhaving kan worden afgezien als er sprake is van bijzondere omstandigheden. In jurisprudentie is 
door de Afdeling nader bepaald wanneer er sprake is van zo’n bijzondere omstandigheid.31 Hieronder 
wordt per uitzondering op de beginselplicht samengevat hoe deze anno 2022 door de Afdeling wordt 
ingevuld.  
 
2.3.1. Concreet zicht op legalisatie  
 
Bij de afweging of zij dient over te gaan tot handhavend optreden, moet het bevoegde bestuursorgaan 
eerst nagaan of de overtreding niet alsnog kan worden gelegaliseerd. Bestaat een dergelijk concreet zicht 
op legalisatie,32 dan dient in de regel te worden afgezien van handhavend optreden.33 Deze mogelijkheid 
tot legalisatie vormt reeds vanaf de eerste ontwikkeling van de beginselplicht de belangrijkste bijzondere 
omstandigheid waardoor moet worden afgezien van handhavend optreden.34 In diverse jurisprudentie 
van de Afdeling is per soort overtreding (milieu, bouw, bestemmingsplannen) gedefinieerd wanneer er 
sprake is van een concreet zich op legalisatie.35   

  

                                                           
26 ABRvS 5 oktober 2011, LJN: BT6683, r.o. 2.3 (Café Friends Beesel). 
27 ABRvS 1 september 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1961, r.o. 2.1. Deze zaak ziet specifiek op een verzoek om handhaving van een 
overtreding met lage prioriteit. Zie ook: ABRvS 4 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1982, r.o. 2.4 (Meerpaal Zaandam).  
28 ABRvS 1 september 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1961, r.o. 2.1. 
29 ABRvS 2 februari 1998, ECLI:NL:RVS:1998:ZF3176 (Handhaving gemeente Lisse). 
30 ABRvS 30 juni 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AP4683 (Haarlemse dakopbouw). 
31 Vermeer (2011) stelt dat er vijf uitzonderingen zijn op de beginselplicht, te weten: overgangssituaties, de aanwezigheid van 
zwaarwegende belangen waardoor van handhaving moet worden afgezien, het bestaan van een gering belang bij de 
handhaving zelf door middel van een beroep op het evenredigheidsbeginsel, strijdigheid met een algemeen belang van 
behoorlijk bestuur en een restcategorie waardoor van handhaving moet worden afgezien.  
32 Verwant aan het concreet zicht op legalisatie is het concreet zicht op beëindiging, dat zich bijvoorbeeld voor kan doen 
wanneer er sprake is van een bedrijf dat handelt in strijd met een wettelijke bepaling en dit bedrijf wordt opgeheven of wordt 
verplaatst. Zie ook: Albers 2004; Heinrich, Veldhuis & Batting 2019; ABRvS 18 mei 2000, ECLI:NL:RVS:2000:AP5549, m.nt. 
H.Ph.J.A.M. Hennekens. 
33 Hoewel de Afdeling niet spreekt van een verplichting tot het afzien van handhavend optreden, is dit in de praktijk wel het 
gevolg van het bestaan van een concreet zicht op legalisatie. Dit betekent echter niet dat het onmogelijk is om alsnog over te 
gaan tot handhavend optreden, zie bijvoorbeeld: ABRvS 23 maart 2022, ECLI:NL:RVS:2022:800. 
34 Zie ook: Albers 2014; Schlössels & Zijlstra 2017, p. 661. 
35 Zie voor een completer overzicht: Van Mill & Copier 2020.  
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Bij een overtreding van artikel 2.1, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(hierna: Wabo),36 dient het bestuursorgaan ambtshalve -derhalve zonder een aanvraag- over te gaan tot 
een legalisatieonderzoek, waarbij wordt beoordeeld of het bouwwerk kan worden vergund.37 Voor de 
conclusie dat er géén concreet zicht op legalisatie van het bouwen van een bouwwerk bestaat, is al 
voldoende dat het bestuursorgaan niet bereid is om de eventuele omgevingsvergunning te verlenen, 
mits dit standpunt gemotiveerd en rechtens houdbaar is.38 Wanneer een overtreder weigert om een 
aanvraag in te dienen, of wanneer niet aannemelijk is dat de overtreder bereid is om een aanvraag ter 
legalisatie in te dienen,39 mag het bestuursorgaan sowieso concluderen dat er geen concreet zicht is op 
legalisatie.40  

Voor alle andere omgevingsactiviteiten dient er een aanvraag tot een vergunning te zijn 
ingediend waarop het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) bereid is om positief te 
besluiten, voordat gesproken kan worden van een concreet zicht op legalisatie. Wanneer de vergunning 
voor de activiteit ‘planologisch strijdig gebruik’ met de uitgebreide procedure van de Wabo41 verleend 
moet worden, geldt bovendien de eis dat het ontwerpbesluit ter inzage moet zijn gelegd.  

Voorts kan een concreet zicht op legalisatie voortvloeien uit een op handen zijnde wijziging van 
een wettelijk voorschrift waardoor de overtreding niet langer als overtreding zal worden bestempeld. 
Ook in deze gevallen heeft de Afdeling richting gegeven wanneer er sprake is van een concreet zicht op 
legalisatie. Zo is de omstandigheid dat de overtreding niet langer als illegaal wordt gezien in een 
bestemmingsplan dat gewijzigd wordt, onvoldoende voor een concreet zicht op legalisatie wanneer dit 
wijzigende bestemmingsplan zich slechts in de voorontwerpfase bevindt.42 Wel kan er sprake zijn van een 
concreet zicht op legalisatie wanneer de strijdigheid past binnen een ontwerpbestemmingsplan dat ter 
inzage is gelegd ten tijde van de beslissing op bezwaar.43 Dit past binnen de zienswijze van de Afdeling 
dat er tenminste op het moment van het nemen van een besluit op bezwaar sprake moet zijn van een 
concreet zicht op legalisatie om te kunnen afzien van handhavend optreden.44 
 
2.3.2. Geslaagd beroep op algemeen beginsel van behoorlijk bestuur 
 
Een tweede uitzondering op de beginselplicht wordt gevormd door een geslaagd beroep op een 
algemeen beginsel van behoorlijk bestuur (hierna: abbb). Dit betreft een in de jurisprudentie 
ontwikkelde set van deels gecodificeerde beginselen waar de overheid zich aan dient te houden bij al 
haar handelen. Albers wijst hierbij vooral op het belang van het vertrouwensbeginsel, het materiële 
rechtszekerheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel.45 Michiels wijst verder 
op geslaagde beroepen op respectievelijk het zorgvuldigheidsbeginsel, de motiveringsplicht en het 
gelijkheidsbeginsel.46 Hoewel in het algemeen wordt aangenomen dat een beroep op een abbb niet 
eenvoudig zal slagen, zijn er enkele voorbeelden te noemen waarin de Afdeling overweegt dat er sprake 
is van een bijzondere omstandigheid op grond waarvan kan worden afgezien van handhavend optreden.  

  

                                                           
36 Artikel 2.1, onder a van de Wabo bevat de activiteit ‘bouwen’. 
37 ABRvS 19 juli 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AY4229, r.o. 2.3.  
38 ABRvS 23 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:169, r.o. 9.1.; Heinrich, Veldhuis & Batting 2019.  
39 ABRvS 26 juli 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AY5083, r.o. 2.10.2.; ABRvS 2 juni 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM6444, r.o. 2.5.2; ABRvS 
13 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1925, r.o. 4.1. 
40 ABRvS 29 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1350, r.o. 3.2. 
41 De uitgebreide procedure volgt uit artikel 3.10 van de Wabo juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
42 ABRvS 28 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1064, r.o. 9.1.; ABRvS 8 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1586. 
43 ABRvS 4 februari 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BH1889; ABRvS 28 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1064. Opmerking verdient dat er 
geen concreet zicht op legalisatie bestaat wanneer van tevoren duidelijk is dat het bestemmingsplan geen rechtskracht zal 
verkrijgen, zie hiervoor: ABRvS 15 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2702, r.o. 6.1. 
44 ABRvS 29 oktober 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AM5497, r.o. 2.4 (illegale bewoning Nunspeet); ABRvS 27 juni 2018, 
ECLI:NL:RVS:2018:2103, r.o. 7.1. Zie hierover ook: Albers 2004; ABRvS 4 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1982, JB, 2014/146, m.nt. 
C.L.G.F.H. Albers (Meerpaal Zaandam). 
45 Albers 2019, p. 534-540. 
46 Michiels 2016, p. 494-495.  
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Een bekende uitspraak van de Afdeling hieromtrent is de H&M-uitspraak,47 waarin zij oordeelde 
dat onterecht was overgegaan tot handhaving omdat H&M zich met succes beriep op het 
gelijkheidsbeginsel. In deze zaak stelde het college dat H&M aangebrachte reclame diende te 
verwijderen, omdat deze zonder vergunning waren gerealiseerd en er geen concreet zicht op legalisatie 
bestond. H&M voerde aan dat het college niet controleerde op deze vergunningplicht inzake reclames 
voor andere winkeletalages en dat zij niet optrad tegen andere winkels die eenzelfde soort reclame 
hadden aangebracht. Dit punt had H&M ook al in de bezwaarfase naar voren gebracht. De Afdeling was 
van mening dat het college als reactie hierop aannemelijk had moeten maken waarom er geen sprake 
was van gelijke gevallen. De Afdeling vervolgde dat het college hier niet in is geslaagd, omdat er slechts 
een algemene stelling als uitgangspunt inzake reclame was gegeven, waaruit niet is gebleken wat de 
verschillen waren tussen het pand van H&M en de panden die zij heeft aangevoerd. Ook speelde in deze 
casus mee dat het college ambtshalve is overgegaan tot handhaving, terwijl bij andere winkels pas is 
opgetreden nadat H&M zich beriep op het gelijkheidsbeginsel. Voorts is aan H&M direct een voornemen 
last onder dwangsom opgelegd, terwijl aan andere winkels slechts een informatieve brief is verzonden. 
De Afdeling kwam dan ook tot de conclusie dat het besluit niet is voorzien van een goede motivering en 
dat het moet worden vernietigd.  

Er zijn ook recentere voorbeelden van een geslaagd beroep op het gelijkheidsbeginsel. Zo werd 
in 2019 een beroep op het gelijkheidsbeginsel gehonoreerd, omdat het bevoegd gezag een beleid voerde 
waarin geen onderscheid werd gemaakt tussen de verschillende bestemmingen waarop niet zou worden 
gehandhaafd tegen de verkoop van fruit op percelen tijdens het oogstseizoen.48 Het verweer van het 
bevoegd gezag dat het gelijkheidsbeginsel niet opging, omdat er geen sprake was van gelijke gevallen, nu 
het niet ging om gelijke bestemmingsplannen en percelen met dezelfde bestemming, faalde.  

Voor een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel gaat de Afdeling ervan uit dat er sprake is 
van gerechtvaardigd vertrouwen op grond waarvan de overtreder mocht vertrouwen dat niet 
handhavend opgetreden zou worden. De Afdeling heeft in haar uitspraak van 29 mei 201949 een nieuwe 
invulling gegeven aan de beoordeling van de vraag of er sprake is van een gerechtvaardigd vertrouwen, 
waarbij drie stappen worden doorlopen.50 De eerste stap bestaat uit de vraag of er sprake is van een 
toezegging. Stap twee is de beoordeling of de toezegging aan het bevoegd gezag kan worden 
toegerekend. Deze toezegging kan door, maar ook namens het bestuursorgaan worden gedaan. In het 
laatste geval is het voldoende dat de burger mocht veronderstellen dat de toezegging de opvatting van 
het bestuursorgaan verwoordde. Deze twee stappen zijn niet nieuw, zie bijvoorbeeld de uitspraak van 19 
juli 2017,51 waarin toezeggingen van ambtenaren aan het college werden toegerekend. Wordt aan de 
eerste twee stappen voldaan, dan volgt een derde -nieuwe- stap. In deze stap wordt beoordeeld of het 
gewekte vertrouwen daadwerkelijk gevolgd moet worden, of dat andere belangen zwaarwegender zijn. 
In het geval dat uit de derde stap volgt dat de toezeggingen niet nagekomen moeten worden, omdat 
bijvoorbeeld het volgen van de toezegging in strijd is met een wettelijke bepaling of wanneer het 
algemeen belang of belangen van derden zwaarder moeten wegen, kan het bestuur verplicht zijn de 
schade die is ontstaan door de toezeggingen te vergoeden. 

In de zaak van de Amsterdamse dakopbouw,52 werd handhaving inderdaad als onevenredig 
beschouwd, omdat er al ruim 25 jaar niet werd gehandhaafd en het dakterras inmiddels grotendeels was 
gelegaliseerd. Ook waren er in de omgeving diverse dakterrassen aanwezig en hadden derden niet 
geklaagd, noch een handhavingsverzoek ingediend. Dat de toezeggingen waren gedaan door een 
bouwinspecteur en niet door het stadsdeelbestuur zelf, maakte gezien de eerdergenoemde stap twee 
niet dat er geen sprake was van een aan het bestuursorgaan toerekenbare toezegging.  

                                                           
47 ABRvS 11 juni 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD3618. 
48 ABRvS 6 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:694, r.o. 4.4-4.5.; ABRvS 24 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1310. 
49 ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1694 (Amsterdamse dakopbouw). Een ouder voorbeeld van een geslaagd beroep op 
het vertrouwensbeginsel kan men vinden in ABRvS 11 februari 2015, ECLI:NL:RVS:358. 
50 Zie voor de conclusie die hieraan ten grondslag lag: Conclusie A-G Wattel: ABRvS 20 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:896. 
Omwille van de omvang van deze scriptie zal niet uitgebreid worden stilgestaan bij de conclusie, de verruiming van het 
vertrouwensbeginsel en de gevolgen voor de praktijk. 
51 ABRvS 19 juli 2017, ECLI:NL:RVS:1946 (Paardenbak). 
52 ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1694 (Amsterdamse dakopbouw). 
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Inzake het rechtszekerheidsbeginsel is de vaste overweging van de Afdeling dat: “het enkele 
tijdsverloop voorafgaand aan een besluit tot handhaving, ongeacht de duur daarvan, geen bijzondere 
omstandigheid oplevert op grond waarvan het bestuursorgaan van handhavend optreden behoort af te 
zien.”53 Kennelijk is alleen de omstandigheid dat geruime tijd niet over is gegaan tot handhavend 
optreden niet genoeg om te concluderen dat er moet worden afgezien van handhaving.54 Toch oordeelde 
de Afdeling in 2002 dat gezien het bestuursorgaan reeds lange tijd op de hoogte was van de voorliggende 
overtreding en zij desondanks niet eerder tot handhaving overging, de rechtszekerheid zou worden 
geschaad indien naar aanleiding van een verzoek tot handhaving van een derde (zonder zwaarwegend 
belang bij handhaving van de overtreding), alsnog zou worden overgegaan tot handhavend optreden.55  
 
2.3.3. Onevenredigheid  

 
Een categorie die sinds 2004 expliciet is opgenomen als uitzondering op de beginselplicht, is de 
onevenredigheid van de handhaving. De Afdeling heeft bepaald dat sprake kan zijn van deze 
uitzonderingsgrond indien: “handhavend optreden zodanig onevenredig is in verhouding tot de daarmee 
te dienen belangen, dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien.”56 Hier komt 
mijns inziens duidelijk een belangenafweging naar voren, waarbij het bestuursorgaan dient te overwegen 
dat hoewel het algemeen belang verlangt dat handhavend wordt opgetreden tegen overtredingen, dit bij 
een geringe overtreding geen onredelijke last voor de overtreder met zich mee mag brengen.57 Bij deze 
afweging worden ook de belangen van eventuele derden betrokken. Dit is naar mijn mening niet meer 
dan logisch, nu bestuursorganen ingevolge artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) 
verplicht zijn alle rechtstreekse belangen bij een besluit af te wegen en ingevolge het tweede lid van dit 
artikel moeten afzien van handhavend optreden als de nadelige gevolgen onevenredig zijn voor één of 
meer belanghebbenden in verhouding tot het te dienen doel van het besluit. Ook voor deze 
uitzonderingscategorie heeft de Afdeling nader ingevuld in welke gevallen er sprake is van een 
onevenredige handhaving. Onevenredigheid wordt in de praktijk niet snel aangenomen. Zo vormt de 
financiële positie of de gezondheid van de overtreder geen grond voor het aannemen van 
onevenredigheid.58 Aspecten die de Afdeling wel meeneemt in haar zijn onder andere: de geringe aard 
en ernst van de overtreding,59 de omstandigheid dat de overtreding geen schade en/of overlast 
meebrengt voor derden60 en een incidenteel karakter van de overtreding.61 Een recente uitspraak van de 
Afdeling waarin handhavend optreden tegen een te hoge schutting onevenredig werd geacht dateert van 
17 maart 2021.62 Hoewel de schutting op een enkel punt 30 centimeter hoger was dan de toegestane 
hoogte van één meter, noemde de Afdeling deze overschrijding “gering”.  

 
 

                                                           
53 Zie onder andere: ABRvS 31 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2610, r.o. 5.1. 
54 ABRvS 25 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:532, r.o. 3.3. 
55 ABRvS 06 november 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE9891, m.nt. L.J.J. Rogier. 
56 ABRvS 30 juni 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AP4683. 
57 Zie ook: ABRvS 29 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3885, m.nt. C.N.J. Kortmann; Schlössels & Zijlstra 2017, p. 662. 
58 Zie hiervoor: ABRvS 16 mei 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW5957, r.o. 2.5.; ABRvS 3 december 2014, ECLI:NL:2014,4401; ABRvS 8 
april 2009, ECLI:NL:RVS:2009:169, m.nt. F.C.M.A. Michiels. 
59 Hierbij is alleen de omstandigheid dat een overtreding van geringe aard of ernst is, niet voldoende om af te zien van 
handhavend optreden. Voor een uitzonderlijke uitspraak waarin alleen de geringe aard van de overtreding wél voldoende was 
voor het afzien van handhaving: ABRvS 5 april 2006, AB 2006/207, m.nt. F.R. Vermeer). Veelal geldt echter dat voor een 
geslaagd beroep op de geringe aard en ernst van de overtreding, deze behoort te resulteren in een onevenredige situatie. Zie 
ook: ABRvS 21 juli 2004, AB 2004/293, m.nt. J.M.H.F. Teunissen (leiplatanen Nederweert); ABRvS 21 juli 2010, 
ECLI:NL:RVS:2010:BN1943, r.o. 2.5; ABRvS 17 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1288, r.o. 4, 4.1. Zie ook: ABRvS 17 mei 2017, 
ECLI:NL:RVS:2017:1288, m.nt. T.N. Sanders. 
60 ABRvS 21 juli 2010, JB 2010/2010 (geluidsoverlast Beesel). Het niet aanwezig zijn van overlast voor derden betekent 
overigens niet dat handhaving dan al onevenredig is: ABRvS 27 juni 2007, ECLI:NLRVS:2007:BA8153, r.o. 2.4; ABRvS 20 
december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3485, m.nt. Y. Schönfeld. 
61 ABRvS 8 oktober 2008, ECLI:NL:RVS:2018:BF7223, r.o. 2.3.1.; ABRvS 16 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1315, m.nt. C.A.H. van 
de Sanden. 
62 ABRvS 17 maart 2021, ECLI:NL:RVS:2021:574. 
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Verder oordeelde de Afdeling dat de schutting in het algemeen geen overlast veroorzaakte en belangen 
van derden door de te hoge schutting niet onevenredig werden geschaad. Opvallend is dat de kosten die 
nodig zijn om de overtreding ongedaan te maken geen onderdeel uitmaken van de afweging. 

Bij het bestuderen van de diverse uitspraken waarin de Afdeling oordeelt dat het bestuursorgaan 
dient af te zien van handhaving vanwege de onevenredigheid ervan, valt mij op dat de Afdeling er 
kennelijk niet in is geslaagd om een standaardbenadering vast te leggen wanneer er sprake is van geringe 
aard of ernst van de overtreding. Hierdoor blijft het antwoord op deze vraag zeer casuïstisch. Een 
dergelijke vaste lijn is wel waar te nemen bij de uitzondering van een concreet zicht op legalisatie. Hierbij 
heeft de Afdeling een duidelijke lijn ingeslagen en per categorie overtreding uiteengezet wanneer er 
sprake is van een concreet zicht op legalisatie. De Afdeling had er mijns inziens goed aangedaan om in 
ieder geval een bovengrens aan te geven waarboven er geen sprake kan zijn van een geringe overtreding. 
Bijvoorbeeld een standaardoverweging dat bij een overschrijding van de toegestane bouwhoogte met 
meer dan 10%, er in beginsel geen sprake is van een overtreding van geringe aard. 
 
2.4 De reikwijdte van de beginselplicht tot handhaving  

 
Van oorsprong is de beginselplicht tot handhaving ontwikkeld voor herstelsancties63 genomen door 
bestuursorganen betreffende overtredingen binnen het omgevingsrecht.64 Dit toepassingsbereik is door 
de jaren heen uitgebreid naar andere delen van het bestuursrecht. Zo stellen Schlössels en Zijlstra dat de 
beginselplicht ook geldt voor enkele aspecten binnen het economisch bestuursrecht. Zij voegen hieraan 
toe dat de strekking van de beginselplicht buiten het omgevingsrecht en het economisch bestuursrecht 
niet geheel duidelijk is.65 Ook Vermeer stelt dat de beginselplicht verder reikt dan alleen het ruimtelijk 
omgevingsrecht en dat deze door de Afdeling standaard wordt toegepast bij zaken die zien op 
herstelmaatregelen binnen het omgevingsrecht, waartoe in ieder geval ook milieurecht wordt 
gerekend.66 De stelling dat de beginselplicht niet lijkt te gelden voor het gehele gebied van het 
bestuursrecht waarover de Afdeling zich uitspreekt, is inmiddels bevestigd door de Afdeling zelf.67 
Schlössels en Zijlstra voegen toe dat voor het intrekken van vergunningen of subsidies, waarbij het 
bestuursorgaan een zekere beleidsruimte toekomt om wel of niet tot intrekking over te gaan, geen 
beginselplicht geldt. 

Ik ben met Schlössels en Zijlstra eens dat niet eenduidig is vastgesteld dat de beginselplicht is 
beperkt tot een bepaald rechtsgebied, nu de Afdeling niet de enige bestuursrechter is die een 
beginselplicht hanteert in haar rechtspraak.68 Zo oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven 
(hierna: Cbb) dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit gebruik moest maken van haar 
handhavingsbevoegdheid bij een overtreding van de Mededingingswet.69 Een uitspraak van de Centrale 
Raad van Beroep waarin zij toepassing geeft aan de beginselplicht heb ik echter niet kunnen vinden.  

Daarentegen worden in het socialezekerheidsrecht sancties vaak wettelijk voorgeschreven en 
beschikt het bestuursorgaan hierin niet over beleidsruimte om (niet) over te gaan tot handhavend 
optreden. Een recent voorbeeld dateert van 23 augustus 2021, waarin het college van de gemeente 
Wijdemeren terecht de uitkering op grond van de Participatiewet heeft teruggevorderd, omdat 
betrokkene gedurende drie jaar met regelmaat levensmiddelen van haar moeder had ontvangen. 
 
 

                                                           
63 Onder herstelsanctie wordt verstaan: een sanctie die ziet op het herstel van een onrechtmatige situatie in een rechtmatige 
toestand. In ieder geval behoren de last onder dwangsom en de last onder bestuursdwang tot deze categorie 
herstelmaatregelen. De tegenhanger van een herstelsanctie is een punitieve sanctie, die ziet op leedtoevoeging na een 
overtreding, hiertoe behoort de bestuurlijke boete. Zie ook: Albers 2004. 
64 Albers (2014, p. 524, 543) voegt toe dat reeds sinds de jaren ’90 handhaving als uitgangspunt geldt in het ruimtelijk 
bestuursrecht alsook het milieurecht. 
65 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 663. 
66 Vermeer 2011, p. 59. 
67 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 663. 
68 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 664.  
69 College van Beroep voor het bedrijfsleven 20 augustus 2010, ECLI:NL:CBB:2010:BN4700. 
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Van de wettelijke verplichting tot terugvordering van de uitkering mag alleen worden afgezien indien 
terugvordering leidt tot onaanvaardbare sociale en/of financiële gevolgen.70 Ik vind dat deze 
uitzonderingsmogelijkheid dicht in de buurt komt van het bijzondere geval van onevenredigheid als 
onderdeel van de beginselplicht.  

Ik concludeer dat hoewel het rechtsgebied waarop de beginselplicht van toepassing is niet 
limitatief door de Afdeling is afgebakend, uit jurisprudentie blijkt dat zij inmiddels verder reikt dan alleen 
het omgevingsrecht. Zo past de Afdeling de beginselplicht ook toe buiten het omgevingsrecht, 
bijvoorbeeld in het economisch bestuursrecht. Verder wordt de beginselplicht niet alleen door de 
Afdeling, maar ook door het Cbb toegepast. Een duidelijke beperking van het toepassingsbereik van de 
beginselplicht is mijn ogen gelegen in punitieve sancties, zoals het intrekken van een vergunning of de 
bestuurlijke boete. Ik ben dan ook van mening dat de beginselplicht vooralsnog alleen geldt bij 
herstelsancties, in de vorm van een last onder bestuursdwang, dan wel dwangsom. 
  

                                                           
70 Centrale Raad van Beroep 23 augustus 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1918, r.o. 5.16. 
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3. Artikel 13b Opiumwet  
3.1 Inleiding  
 
In 1919 kwam de eerste Opiumwet tot stand. De Opw is een strafrechtelijke wet en bevat een 
omschrijving van strafbaar gestelde handelingen die zien op onder andere handel in drugs.71 Ondanks 
het strafrechtelijke karakter van de Opw, schept artikel 13b een bevoegdheid voor burgemeesters tot 
het toepassen van bestuursdwang in het geval van een overtreding van de Opw in een lokaal of woning 
en bijbehorende erven. In de praktijk komt het gebruik van deze bevoegdheid neer op het sluiten van 
een lokaal of woning door de burgemeester.72 
 In het vorige hoofdstuk is uiteengezet dat de beginselplicht van toepassing is op herstelsancties. 
Om vast te stellen of artikel 13b Opw een herstelsanctie is wordt in dit hoofdstuk de ontwikkeling en 
toepassing van de bepaling behandeld. In dit hoofdstuk worden de volgende onderzoeksvragen 
behandeld: ‘Hoe is artikel 13b Opiumwet tot stand gekomen?’ en: ‘op welke manier wordt artikel 13b 
Opiumwet in de praktijk toegepast?’ Paragraaf twee gaat nader in op de totstandkoming van artikel 13b 
Opw en haar bijzondere karakter. In paragraaf drie wordt aandacht besteedt aan de ontwikkeling van het 
wetsartikel en de toepassing ervan in de praktijk. Tenslotte wordt in paragraaf vier onderzocht of de 
toepassing van de artikel 13b Opw in de praktijk afwijkt van de bedoeling van de wetgever en wordt 
ingegaan op een mogelijke verklaring hiervoor. Nu dit onderzoek zich uitsluitend richt op de toepassing 
van artikel 13b Opw ten aanzien van woningen, zal er niet nader worden ingegaan op de handhaving op 
zogenoemde voorbereidingshandelingen.   
 
3.2. Totstandkoming en bijzonder karakter artikel 13b Opiumwet  
 
De oorsprong van artikel 13b Opw gaat terug naar de jaren negentig van de vorige eeuw. Het gebruik van 
soft- en harddrugs bracht maatschappelijke problemen met zich mee, waaronder de overlast die met het 
gebruik gepaard ging. Naast handel in coffeeshops en op straat vond er ook handel plaats vanuit 
woningen. In de praktijk bleek dat tegen de laatstgenoemde vorm van handel zowel civielrechtelijk als 
strafrechtelijk moeilijk kon worden opgetreden. De wetgever achtte het dan ook noodzakelijk om de 
burgemeester de bevoegdheid te geven om een woning te sluiten, indien zich rond die woning overlast 
voordeed ten gevolge van de handel in drugs. Door de toevoeging van artikel 174a aan de Gemeentewet 
werd het mogelijk om hiertegen handhavend op te treden. 73 

Artikel 174a Gemw bracht echter een zware bewijslast met zich mee, wat in de praktijk een groot 
obstakel bleek te zijn voor een geslaagde toepassing. 74 Op basis van artikel 174 Gemw mocht een woning 
alleen gesloten worden als er ernstige vrees was voor gevaar voor de veiligheid en gezondheid. In de 
praktijk bestond de wens om woningen maar ook andere lokalen te sluiten als er verboden middelen in 
het pand aanwezig waren, ook als er geen sprake was van overlast. Gemeenten konden hierin niet zelf 
voorzien in gemeentelijke verordeningen, omdat de oorzaak van de overlast reeds was geregeld in hogere 
wetgeving (de Opw). Hierdoor kon de burgemeester slechts handhaven tegen de overlast als gevolg van 
de drugshandel.75 Bij handhaving op deze overlast dient sprake te zijn van een verstoring van de openbare 
orde of een aantasting van het woon- en leefklimaat binnen de gemeente, waardoor de burgemeester 
strandde op de zware bewijslast.76 Om deze indirecte handhavingsbevoegdheid van lokale overheden te 
verplaatsen van de neveneffecten van de overtreding naar een directe handhavingsmogelijkheid, is 
artikel 13b Opw in 1999 in het leven geroepen.77  
  

                                                           
71 Nederland kent geen verbod op het gebruik van drugs. 
72 Voor statistieken inzake de toepassing van bestuursrechtelijke handhaving op grond van de Opiumwet, zie: Kamerstukken II 
2021/22, 34 763, nr. 14; Bruijn 2018; Bruijn & Vols 2021; Tops 2020, p. 17; Vols & Bruijn 2015. 
73 Kamerstukken II 1995/96, 24 699. 
74 Bruijn 2018, p. 145; Bruijn 2019, p. 88; Peters 2017.  
75 Rogier 2014, p. 57.  
76 Kamerstukken II, 1975/76, 25 325, 3. 
77 Bruijn 2022. 
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De toepassing van artikel 13b Opw door burgemeesters blijkt een succes en leidt in 2007 tot een 
uitbreiding van het artikel.78 Sindsdien is de burgemeester ook bevoegd tot het toepassen van 
bestuursdwang op woningen en de daarbij behorende erven.79 Het eerste lid artikel 13b Opw luidt sinds 
2007: “De burgemeester is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang indien in woningen 
of lokalen dan wel in of op bij woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als bedoeld in 
lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is.” Zoals gesteld geeft artikel 
13b Opw de bevoegdheid tot het opleggen van een last onder bestuursdwang, in casu het sluiten van een 
woning. Een last onder bestuursdwang is een bestuursrechtelijke sanctie met een herstellend karakter.80 
Dit betekent dat het doel van de sanctie niet is gelegen in het toevoegen van leed, maar is gericht op het 
ongedaan maken van de overtreding, het voorkomen van verdere overtredingen en het herstel van een 
rechtmatige toestand. De Afdeling heeft dit meermaals bevestigd en stelt dat de toepassing van de 
bestuursdwang slechts mag ‘strekken tot beëindiging en voorkoming van overtredingen van de 
Opiumwet, zoals geconstateerd door de burgemeester’ en dat dit met zich meebrengt dat de sanctie dient 
te worden opgeheven op het moment dat de overtreding is beëindigd.81  

Hoewel diverse auteurs menen dat de sluiting van woningen op grond van artikel 13b Opw verder 
gaat dan een herstellende maatregel en derhalve een punitieve sanctie is,82 redeneert de Afdeling dat de 
sluiting van een woning een bestuurlijke maatregel is, zonder bestraffend oogmerk. Dit, omdat de Opw 
zich richt op het beëindigen van de overtreding in plaats van op de overtreder zelf.83 Verder stelt de 
Afdeling dat de sluiting van een woning niet verder gaat dan het beëindigen van een verstoring van 
openbare orde of de overtreding van de Opw zelf en dat hieruit blijkt dat artikel 13b Opw niet bestraffend 
van aard is.84  

Het oordeel van de Afdeling dat een sluiting onredelijk is volgt gezien de jurisprudentie 
voornamelijk uit casussen waarin er sprake is van een te lange sluitingsduur. Hoewel de Afdeling dit niet 
expliciet opneemt in haar uitspraak, kan worden afgeleid dat de Afdeling in deze gevallen van mening is 
dat er sprake is van een punitieve sanctie. Zo werd in 2020 een sluitingsduur van twaalf maanden te lang 
geacht en werd de sluitingstermijn door de Afdeling zelf vastgesteld op zes maanden.85 In dit concrete 
geval achtte de Afdeling de motivering van de lange sluiting onvoldoende, aangezien de woning al een 
jaar gesloten was geweest en ten tijde van de uitspraak bovendien reeds een jaar was heropend. 
Bovendien waren de bewoners volgens de Afdeling sociaal en fysiek kwetsbaar, waardoor de gemeente 
hen had moeten bijstaan bij de zoektocht naar een vervangende woning. Ook telde mee dat door de 
sluitingsduur van twaalf maanden, de verhuurder was overgegaan tot ontbinding van de 
huurovereenkomst, terwijl vast stond dat dit niet het geval zou zijn bij een kortere sluiting van zes 
maanden. In een eerdere uitspraak van 29 november 2017 oordeelde de Afdeling dat ook een kortere 
sluitingsduur kan maken dat er sprake is van een punitief karakter.86 In deze zaak was niet gebleken dat 
de levering en verkoop van drugs aan de deur van de betreffende woning plaatsvond en werd door de 
burgemeester onvoldoende gemotiveerd dat de sluiting van een woning voor de duur van drie maanden 
noodzakelijk was voor het beëindigen en voorkomen van herhaling van de overtreding.  

Artikel 13b, eerste lid, sub b, Opw maakt het burgemeesters sinds 2019 mogelijk om ook een last 
onder bestuursdwang op te leggen voor voorbereidingshandelingen die strafbaar zijn gesteld op grond 
van artikel 10a, dan wel artikel 11 van de Opw. Onder de voorbereidingshandelingen valt het aanwezig 

                                                           
78 Bruijn 2019, p. 88. 
79 Kamerstukken II, 2005/06, 30 515, nr 3; Staatsblad 2007, 355. 
80 Artikel 5:21 Awb beschrijft de last onder bestuursdwang als volgt: “Onder last onder bestuursdwang wordt verstaan: de 
herstelsanctie, inhoudende: 
a. een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en 
b. de bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen, indien de last niet of niet 
tijdig wordt uitgevoerd”. 
81 ABRvS 3 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:248. Zie ook: Schilder 2019. 
82 Salet & Sackers 2019; Schilder 2019; Schaap 2018. Ook Bruijn & Brouwer 2019 (p. 944) menen dat de burgemeester ook kan 
volstaan met een minder vergaande maatregel, zoals een waarschuwing of een last onder dwangsom. 
83 ABRvS 6 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3360. 
84 ABRvS 6 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1447. 
85 ABRvS 2 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2879.  
86 ABRvS 29 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3251. 
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zijn van voorwerpen en stoffen die duidelijk zijn bedoeld om drugs mee te produceren.87  
Bruijn en Brouwer stellen dat naar aanleiding van deze uitbreiding van de Opw in 2019 het oorspronkelijk 
doel van ‘het tegengaan van illegale verkooppunten’ is verschoven naar ‘het bestrijden van de 
aanwezigheid van verdovende middelen’.88 Pommer en Tops stellen meer in het algemeen dat de 
toepassing van artikel 13b Opw niet langer als doel heeft het tegengaan van overlast, maar het bestrijden 
van de drugscriminaliteit in de algemene zin.89 Hoe deze verschuiving tot stand is gekomen, komt verder 
aan de orde in de volgende paragraaf.  
 
3.3. Ontwikkeling artikel 13b Opiumwet in de praktijk  
 
Bij de invoering van artikel 13b Opw zag de wetgever de sluiting van panden door middel van een last 
onder bestuursdwang als een laatste redmiddel bij de handhaving van overtredingen van de Opw. De 
wetgever had hierbij een getrapte handhavingsstrategie voor ogen waarbij eerst gebruik zou worden 
gemaakt van minder ingrijpende bevoegdheden, zoals een waarschuwing of een last onder dwangsom.90 
Slechts in ernstige gevallen zou de woning direct gesloten mogen worden.91 Deze visie bleek ook uit de 
wijziging van de Opw in 2007, waarbij werd benadrukt dat het niet de bedoeling is om een woning bij een 
eerste overtreding direct te sluiten.92 Pas indien andere handhavingsmaatregelen ontoereikend zijn, is de 
sluiting van een woning op grond van artikel 13b Opw rechtmatig.93 Diverse auteurs stellen echter dat in 
de praktijk geen sprake (meer) is van een getrapte handhaving.94 Zo vatten Pommer & Tops samen dat 
de ontwikkeling van artikel 13b Opw wordt gekenmerkt door de uitbreiding van het toepassingsbereik 
van het wetsartikel. Wel verplicht de Afdeling volgens hen burgemeesters hun besluit tot het sluiten van 
woningen per geval te motiveren en dienen de specifieke omstandigheden van het geval meegenomen 
te worden in de onderbouwing.95  
 De Afdeling heeft in diverse uitspraken geoordeeld dat de aanwezigheid van een 
handelshoeveelheid drugs maakt dat de burgemeester bevoegd is de woning te sluiten.96 Het vaststellen 
van handel is volgens de Afdeling niet noodzakelijk. Zij leidt dit af van de bewoording “dan wel daartoe 
aanwezig is” uit artikel 13b, eerste lid, Opw.97 Voor de invulling van het criterium ‘handelshoeveelheid’ is 
aansluiting gezocht bij het aanwijzingsbesluit Opw.98 Dit betekent dat in beginsel al sprake is van een 
handelshoeveelheid bij een hoeveelheid van 0,5 gram harddrugs of 5 gram softdrugs.99 Wanneer de 
aangetroffen hoeveelheid drugs meer bedraagt dan de hiervoor genoemde hoeveelheid, mag volgens de 
Afdeling worden aangenomen dat deze drugs bedoeld is voor de handel.100 Indien aan het criterium van 
de handelshoeveelheid wordt voldaan, mag op basis van de jurisprudentie worden aangenomen dat de 
aanwezigheid van de drugs een orde verstorend effect met zich meebrengt.101  
 Echter blijft ook bij een handelshoeveelheid drugs het devies van zowel de wetgever alsook de 
Afdeling: eerst waarschuwen c.q. gebruik maken van lichtere maatregelen, alvorens er wordt overgegaan 
tot sluiting. Zo schrijft het stappenplan van de sluiting op grond van artikel 13b Opw voor dat eerst gebruik 
moet worden gemaakt van minder ingrijpende middelen, zoals een waarschuwing of een informeel 
vooroverleg.102  

                                                           
87 Kamerstukken II, 2016/17, 34 763, nr. 3. Zie ook: ABRvS 26 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:617. 
88 Bruijn & Brouwer 2019, p. 942. Zie ook: Bruijn 2019, p. 111. 
89 Pommer & Tops 2021. 
90 Kamerstukken II 2005/06, 30 515, nr. 3, p. 8. Bruijn 2019, p. 95; Bruijn & Brouwer 2019, p. 944; Vols & Bruijn 2015. 
91 ABRvS 29 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2388. 
92 Kamerstukken II 2005/06, 30 515, nr. 6, p. 1. 
93 Bruijn 2018. 
94 Zie onder andere: Bruijn & Brouwer 2019, p. 944; Pommer & Tops 2021; Vols & Bruijn 2015. 
95 Pommer & Tops 2021. 
96 ABRvS 7 november 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3594. 
97 Bruijn 2018; Peters 2017; ABRvS 11 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2362. 
98 Aanwijzing Opiumwet van het College van procureurs-generaal, 1 maart 2015, 2015A003. 
99 Bruijn 2018; ECLI:NL:RVS:2018:738. 
100 ABRvS 11 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2365; ABRvS 29 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2388. 
101 ABRvS 30 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3167. 
102 Kamerstukken II 2005/06, 30 515, nr. 6.; CCV 2007. 
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Als dit onvoldoende blijkt kan de burgemeester volgens het stappenplan overgaan tot het opleggen van 
een last onder dwangsom. Wanneer dit ook niet het gewenste effect bereikt, kan vervolgens gebruik 
worden gemaakt van de bevoegdheid van artikel 13b Opw tot sluiting. Dit wijkt echter af van de 
toepassing van artikel 13b Opw in de praktijk, waar de informele aanpak en de last onder dwangsom 
worden overgeslagen en er (te) snel naar de last onder bestuursdwang wordt gegrepen en de woning 
wordt gesloten.103 

Een burgemeester mag wel direct overgaan tot sluiting van een woning wanneer er sprake is van 
een ernstig geval. Wanneer sprake van een ernstig geval, wordt vaak in gemeentelijke beleidsregels 
vastgelegd. Echter kan de aanwezigheid van een handelshoeveelheid drugs al maken dat er sprake is van 
een ernstig geval. 104 Hierdoor zijn burgemeesters in deze gevallen er niet aan gehouden eerst een 
waarschuwing te geven, alvorens over te gaan tot het sluiten van een woning.105 Dat niet alleen de 
hoeveelheid aangetroffen drugs van belang is bij het vaststellen van een ernstig geval, blijkt uit de 
uitspraak van de Afdeling van 23 januari 2019.106 Hierin stelt de Afdeling dat bij de beoordeling van een 
ernstig geval ook gekeken mag worden naar aangetroffen attributen in de woning, de ligging van de 
woning en of er sprake is van drugscriminaliteit in de wijk en meldingen van drugshandel vanuit de 
woning.107 In de voorliggende zaak was sprake van een aanzienlijke hoeveelheid hennep in de woning en 
waren verpakkingsmaterialen voor drugs, illegale wapens en een weegschaal aanwezig. Ook waren er 
diverse meldingen bekend over drugshandel vanuit de woning. Hieruit mocht worden afgeleid dat er 
sprake was van een ernstig geval, waardoor het belang van de sluiting van de woning zwaar weegt.  
 Hoewel de Afdeling zich lange tijd soepel opstelde tegenover de toepassing van artikel 13b 
Opw,108 stelt zij zich de laatste jaren strikter op ten aanzien van gemeentelijk beleid109 en het overgaan 
tot directe sluiting van woningen. Zo oordeelde de Afdeling in haar uitspraak van 31 maart 2021 dat het 
beleid van de gemeente Meierijstad onvoldoende aansloot bij de bedoeling van de wetgever.110 Dit, 
omdat het beleid geen ruimte bood voor een minder ingrijpende sanctie dan sluiting. Hierdoor was de 
Afdeling van mening dat het beleid geen ruimte bood voor een zorgvuldige afweging per geval en 
concludeerde zij dat het beleid onredelijk was. In een zaak van 6 oktober 2021 oordeelde de Afdeling dat 
hoewel de medische toestand van de bewoners niet maakte dat zij een bijzondere binding hebben met 
de gesloten woning, de woningsluiting toch onevenredig was.111 Dit, omdat bewoners geen verwijt kon 
worden gemaakt, er minderjarige kinderen woonachtig waren, de betrokkene ziek was en de bewoners 
ook werden getroffen door de privaatrechtelijke gevolgen in de vorm van ontbinding van de 
huurovereenkomst en plaatsing op de zwarte lijst van de verhuurder.112 Nu deze gevolgen ook 
plaatsvinden bij een kortere sluitingsduur was volgens de Afdeling een waarschuwing op zijn plaats. 
 In de uitspraak van 31 maart 2021 komt de Afdeling overigens niet tot de conclusie dat de 
burgemeester de woning niet had mogen sluiten. De Afdeling volgt hiervoor het toetsingskader van de 
toepassing van artikel 13b Opw dat in de overzichtsuitspraak van 28 augustus 2019 is uitgezet.113 
Hierbij wordt ten eerste beoordeeld “in hoeverre de sluiting van de woning noodzakelijk is ter 
bescherming van het woon- en leefklimaat bij de woning en het herstel van de openbare orde”.114  

                                                           
103 Bruijn e.a. 2018; Bruijn & Brouwer 2019, p. 944; Vols & Bruijn 2015. 
104 ABRvS 29 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2388. 
105 ABRvS 6 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:696, r.o. 4.0-4.2. 
106 ABRvS 23 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:148. 
107 Zie ook de uitspraak van 20 december 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:3481), waarin is gesteld dat de noodzaak tot sluiting groter is 
wanneer de woning in een voor drugscriminaliteit kwetsbare woonwijk ligt. 
108 Bruin & Brouwer 2019, p. 944.  
109 Zo oordeelde de Afdeling in haar uitspraak van 31 maart 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:668) dat het beleid van een gemeente 
onredelijk is, omdat er niet in is opgenomen dat mogelijk eerst wordt overgegaan tot een lichtere maatregel. Het beleid meldt 
slechts dat de burgemeester bij het aantreffen van handel in softdrugs in woningen deze direct sluit. Dit is volgens de Afdeling 
te afwijkend van de bedoeling van de wetgever. 
110 ABRvS 31 maart 2021, ECLI:NL:RVS:2021:668, r.o. 4. 
111 ABRvS 6 oktober 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2243. 
112 Zie voor een afweging van de gevolgen van de sluiting voor de bewoner: ABRvS 26 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2840. 
113 ABRvS 28 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2912. Ook in 2015 (ABRvS 26 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2840) werd al een 
onderscheid gemaakt tussen de beoordeling of de bevoegdheid tot sluiting bestaat en of deze bevoegdheid gezien alle 
omstandigheden van het geval ook moet worden toegepast.  
114 ABRvS 28 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2912, r.o. 4.1. 
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Voor de beoordeling van de noodzakelijkheid wordt onder andere gekeken naar de ernst en omvang van 
de overtreding en of er daadwerkelijk in drugs is gehandeld vanuit de woning. Wanneer de woningsluiting 
noodzakelijk is, staat de bevoegdheid tot het sluiten van de woning vast. Een recent voorbeeld waarin 
geconcludeerd werd dat er een relatief beperkte noodzaak was tot het sluiten van de woning komt van 
een zaak uit 2021 bij de voorzieningenrechter van de Afdeling.115 Hierbij werd afgewogen dat de 
aangetroffen drugs alleen bestemd waren voor de verkoop aan één coffeeshophouder. Verder waren er 
geen meldingen van overlast en was er geen feitelijke drugshandel vastgesteld, noch was hiervan melding 
gemaakt. Ook was er slechts een beperkte mate van ‘loop’ naar de woning.116 De beperkte noodzaak van 
de sluiting maakte tezamen met de ingrijpende gevolgen van crisis- of maatschappelijke opvang voor het 
minderjarige kind, dat de voorzieningenrechter tot het oordeel kwam dat het algemene belang minder 
zwaar woog dan het belang van betrokkene om met de minderjarige dochter in de woning te kunnen 
blijven wonen tot er uitspraak werd gedaan in de bodemprocedure. 

Na de noodzakelijkheidstoets wordt beoordeeld of de sluiting niet onevenredig is. Bij dit aspect 
wordt onderzocht wat de verwijtbaarheid van de betrokkene is,117 wat voor gevolgen de sluiting met zich 
meebrengt en of er minderjarige kinderen woonachtig zijn.118 Ook de duur van de sluiting en het verloop 
van het proces wordt meegenomen in het oordeel van de Afdeling. Dat een lang tijdsverloop geen 
onevenredigheid hoeft te betekenen volgt uit de uitspraak van 16 januari 2019,119 waarin zij oordeelde 
dat de omstandigheid dat de overtreding van de Opw langer dan twee jaar geleden was -en bovendien 
het sluitingsbevel op grond van artikel 13b Opw dateerde van meer dan één jaar voor de daadwerkelijke 
sluiting- niet meebrengt dat de sluiting onrechtmatig was. In een latere uitspraak verduidelijkte de 
Afdeling dat een lang tijdsverloop met zich mee kan brengen dat de sluiting van het pand niet meer 
benodigd is om de beoogde doelen te bereiken en dat bij een tijdsverloop van meer dan één jaar opnieuw 
moet worden onderzocht of de sluiting van het pand nog wel noodzakelijk is.120 In een zaak van 24 
februari 2021 was de Afdeling wel van mening dat de duur van de sluiting maakte dat de toepassing van 
artikel 13b Opw onevenredig was.121 De betreffende woning werd na constatering van een geruime 
overschrijding van een handelshoeveelheid softdrugs gesloten voor de duur van zes maanden. De 
onevenredigheid van de sluiting volgde uit de veelvuldige controles in de woning door de verhuurder, het 
ontbreken van handelsactiviteiten, de omstandigheid dat het ging om een jonge oogst en er geen diefstal 
van stroom heeft plaatsgevonden.  

In de hiervoor aangehaalde zaak van 31 maart 2021 oordeelde de Afdeling dat de burgemeester 
terecht heeft afgewogen dat er sprake was van omstandigheden die wezen op een verband met 
georganiseerde drugshandel.122  
  

                                                           
115 ABRvS 15 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:799. Navraag bij de betreffende gemeente leert dat de burgemeester het besluit in 
de beslissing op bezwaar heeft ingetrokken. 
116 Wanneer de aangetroffen drugs in de woning niet vanuit de woning zijn verhandeld, is er volgens de uitspraken van 30 
augustus 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2327) en 29 november 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:3251) sprake van een beperkte loop naar de 
woning, waardoor de noodzakelijkheid van de sluiting kan afnemen. Onder loop wordt verstaan: het verkeer van leveranciers 
of kopers rondom de woning.  
117 De Afdeling maakt in haar uitspraak van 14 maart 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:851) duidelijk dat hoewel het vaststaan van 
persoonlijke verwijtbaarheid niet is vereist voor de toepassing van artikel 13b Opiumwet, de verwijtbaarheid wel kan worden 
meegewogen in de evenredigheid van de sluiting. Zie ook: ABRvS 4 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2241, waarin de Afdeling mede 
door het niet aannemelijk zijn van verwijtbaarheid van de betrokkenen en het gebrek aan motivering van de burgemeester 
inzake de verwijtbaarheid, tot de conclusie komt dat de burgemeester geen gebruik had mogen maken van zijn bevoegdheid 
tot sluiting op grond van artikel 13b Opiumwet. 
118 Zie voor het gewicht dat wordt toegekend aan de mogelijke gevolgen voor bewoners: ABRvS 11 december 2013, 
ECLI:NL:RVS:2013:2362. Het gewicht dat wordt toegerekend aan de aanwezigheid van minderjarige kinderen wordt 
uiteengezet in de uitspraak van 4 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1174. 
119 ABRvS 16 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:113. 
120 ABRvS 8 december 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2756, r.o. 5. 
121 ABRvS 24 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:390. 
122 ABRvS 31 maart 2021, ECLI:NL:RVS:2021:668. Het verband met georganiseerde drugshandel wordt onder andere afgeleid 
uit aangetroffen telefoons, kogelpatronen, een niet-geringe handelshoeveelheiddrugs, constateringen van drugshandel in en 
rondom de woning en de aanwezigheid van een notitieboekje waarin betrokkene aan hem beschuldigde bedragen bijhield. 
Tevens is uit een strafrechtelijk onderzoek gebleken dat twee betrokkenen zich samen bezighielden met georganiseerde 
drugshandel. 
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Dit maakte samen met de ligging van de woning in een woonwijk, ondanks de aanwezigheid van 
minderjarige kinderen in de woning, dat de sluiting van de woning voldoende noodzakelijk was. 
Vervolgens toetste de Afdeling de evenredigheid van de sluiting, waarbij niet in geschil was dat de 
appellant geen verwijt kon worden gemaakt. Om de voorgenoemde reden verkortte de burgemeester de 
duur van de sluiting reeds met drie maanden en was de Afdeling het met de Rechtbank eens dat het 
ontbreken van verwijtbaarheid niet maakte dat de burgemeester had moeten afzien van sluiting, of de 
duur van de afsluiting van de woning nog verder had moeten verkorten. De ernst en omvang van de 
overtreding maakten dat de Afdeling concludeerde dat de sluiting zowel noodzakelijk als evenredig was. 
Het hoger beroep werd gegrond verklaard en het besluit tot sluiting vernietigd, maar de rechtsgevolgen 
bleven in stand. Dat het beleid van de burgemeester niet voldeed aan de bedoeling van de wetgever 
zorgde er in dit geval alleen voor dat de burgemeester de proceskosten van het beroep en hoger beroep 
diende te voldoen.  

Overigens volgt uit een uitspraak van de Afdeling uit 2018 dat wanneer in het vastgestelde beleid 
is opgenomen dat de burgemeester bevoegd is tot het sluiten van een woning indien er sprake is van een 
ernstig geval, er toch per geval moet worden beoordeeld of er daadwerkelijk een sluitingsbevel moet 
worden opgelegd waarbij alle omstandigheden van het geval moeten worden betrokken.123 Hierbij moet 
worden afgewogen of er sprake is van bijzondere omstandigheden die maken dat ingevolge artikel 4:84 
van de Awb moet worden afgezien van het volgen van de beleidsregel.124 Mocht er sprake zijn van zulke 
bijzondere omstandigheden, dan betekent dit overigens niet dat de burgemeester de bevoegdheid van 
artikel 13b Opw niet kan gebruiken. Een bijzondere omstandigheid betekent volgens de Afdeling wel dat 
de burgemeester nadrukkelijk in zijn besluit dient te motiveren waarom het besluit toch in alle 
redelijkheid is genomen.125  
  
3.4. De bedoeling van de wetgever vs. de praktijk verklaard 
 
De wetgever was zich bij zowel de invoering als uitbreiding van de Opw bewust van de grote impact van 
een woningsluiting. Hierom stelde de wetgever herhaaldelijk dat de toepassing van artikel 13b Opw 
moest worden ingezet als een laatste redmiddel, wanneer minder vergaande maatregelen onvoldoende 
bleken. Ik ben met diverse auteurs126 eens dat de huidige toepassing van artikel 13b Opw niet strookt 
met de bedoeling van de wetgever. Zo ben ik met Pommer & Tops eens dat de bevoegdheid van de 
burgemeester tot het sluiten van woningen behoorlijk is opgerekt. 127 Voorts ben ik van mening dat de 
bevoegdheid van de burgemeester ten onrechte is opgehangen aan de aanwezigheid van een 
handelshoeveelheid drugs. Niet alleen maakt een handelshoeveelheid dat de burgemeester bevoegd is 
tot het sluiten van een woning, ook de mate van een ‘ernstig geval’ én de loop naar de woning worden 
van dezelfde handelshoeveelheid afgeleid.128 Hoewel ik inzie dat de Afdeling sinds 2021 een striktere 
toetsing toepast en meer oog heeft voor de betrokkene,129 ben ik van mening dat burgemeesters te snel 
naar de bevoegdheid van artikel 13b Opw grijpen.  
 Het verschil tussen de bedoeling van de wetgever en de toepassing van artikel 13b Opw in de 
praktijk is mijns inziens wel te verklaren aan de hand van de doelstelling van het artikel. Zo stellen 
Bruijn en Brouwer130 dat het doel van de bepaling is verschoven naar het tegengaan van de 
aanwezigheid van verboden middelen.  
  

                                                           
123 ABRvS 4 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2241. 
124 ABRvS 6 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:696, r.o. 4.2.; ABRvS 16 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:113. 
125 ABRvS 4 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2241. Zie ook: ABRvS 26 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2840. 
126 Bruijn 2019; Pommer & Tops 2021; Schilder 2019; Salet & Sackers 2019. 
127 Pommer & Tops 2021. 
128 Zo stelt Bruijn (2019) dat de aanname tot drugshandel in veel gevallen leidt “tot een rechtmatige sluiting middels een 
aaneenschakeling van veronderstellingen”.  
129 Zo werd op 7 juli 2021 een conclusie gepubliceerd van A-G Wattel en Widdershoven (ECLI:NL:RVS:2021:1468) inzake de 
indringendheid van de rechterlijke toetsing, waaruit volgt dat de bestuursrechter woningsluitingen dienen te toetsen op 
evenredigheid volgens artikel 3:4 Awb door middel van een driestappenmodel. Dit wordt nader behandeld in paragraaf 3.4.  
130 Bruijn & Brouwer 2019, p. 942. 
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Pommer & Tops stellen dat een grote rol is toebedeeld aan artikel 13b Opw in het terugdringen van de 
ondermijnende drugscriminaliteit en dat het doel is verschoven naar de bestrijding van deze 
drugscriminaliteit.131 Bruijn en Brouwer voegen toe met dat de verruiming van artikel 13b Opw 
waardoor de burgemeester ook bevoegd is wanneer er voorbereidingshandelingen worden getroffen, 
zonder de aanwezigheid van drugs, het achterliggende doel van het beschermen van de openbare orde 
heeft plaatsgemaakt voor een focus op de volksgezondheid.132 Hoewel ik deze stelling begrijp, betekent 
dit naar mijn mening niet dat het doel van artikel 13b Opw niet langer is gelegen in het beschermen van 
de openbare orde. Ondanks de verschuiving van het tegengaan van handel naar het tegengaan van 
verboden aanwezigheid van drugs, maakt de samenhang van deze aanwezigheid van verboden drugs 
met overlast en/of bedreiging van de veiligheid van de openbare orde dat dit nog altijd als het doel van 
artikel 13b Opw kan worden beschouwd. Het doel van een sluiting zelf is nog altijd gelegen in het 
herstellen van de openbare orde door de bekendheid van de woning als drugspand weg te nemen, de 
loop naar de woning te doorbreken en de woning te onttrekken aan het drugscircuit. De woningsluiting 
zelf heeft dan ook een sterke focus op de bescherming van de openbare orde.133  

Wel ben ik kritisch ten opzichte van de ruime bevoegdheid van de burgemeester en de motivering 
van de toepassing van artikel 13b Opw. Mijns inziens is het criterium van de handelshoeveelheid 
achterhaald en wordt het voorhanden hebben van een handelshoeveelheid te makkelijk aangenomen. 
De bewijslast van de betrokkene om aannemelijk te maken dat het gaat om recreatief drugsgebruik acht 
ik disproportioneel wanneer ik dit afzet tegen de magere motivering die wordt gevraagd van de 
burgemeester. Ook ben ik niet overtuigd van de herstellende werking van een woningsluiting, nu de 
feitelijke overtreding van het aanwezig hebben van verboden middelen reeds ongedaan is gemaakt bij 
het ruimen van de aanwezige drugs door de politie of burgemeester.  

Mijns inziens gaat de sluiting van een woning voor de duur van drie maanden niet onregelmatig 
verder dan noodzakelijk is om de overtreding te herstellen, waardoor niet wordt voldaan aan de 
omschrijving van de last onder bestuursdwang van artikel 5:21, aanhef en onder a, van de Awb, noch aan 
de omschrijving van een herstelsanctie ingevolge artikel 5:2, eerste lid, onder b, van de Awb.134 Ik acht 
een kortere sluiting of een oplegging van een last onder dwangsom meer geschikt, nu bij een last onder 
dwangsom de gevolgen van de dwangsom worden ondervonden bij het verbeuren ervan, waarvoor een 
herhaling van de overtreding nodig is. Mocht de overtreder niet opnieuw de fout ingaan, dan wordt hij 
niet geconfronteerd met de ernstige gevolgen van het besluit. Wanneer er sprake is van een loop naar 
de woning is immers niet bewezen dat deze loop pas wordt doorbroken bij een sluiting van enkele 
maanden. Ten tijde van de sluiting van de woning is de woning al leeggehaald door de politie of 
burgemeester en zijn de aangetroffen drugs en andere voorwerpen gerelateerd aan de drugshandel 
reeds in beslag genomen. Mijns inziens is hierdoor de loop naar de woning reeds opgeheven en de rol 
van de woning binnen de keten van de drugshandel vervallen. Bovendien ben ik van mening dat het 
aanbrengen van een sticker op een woning of het anderszins bekendmaken van het leeghalen van de 
woning ook binnen een termijn van minder dan drie maanden kan zorgen dat de woning niet meer 
bekend staat als drugspand.135 Voorts geloof ik niet dat een sluiting van drie maanden ertoe leidt dat de 
overtreding niet herhaald wordt. Een huurder kan immers in een ander pand verder gaan met 
drugshandel.136 Ik concludeer dan ook dat de huidige invulling en toepassing van woningsluitingen op 
grond van artikel 13b Opw verder gaat dan noodzakelijk is om de overtreding te beëindigen, de herhaling 
van de overtreding te voorkomen, dan wel de gevolgen van de overtreding te beperken of weg te nemen.  
  

                                                           
131 Pommer & Tops 2021.  
132 Bruijn & Brouwer 2019, p. 941. Bruijn (2018) stelt zelfs dat de sluitingsbevoegdheid van artikel 13b Opiumwet is verworden 
tot een wapen in de oorlog tegen drugs.  
133 Kamerstukken II, 2021-22, 34 763, nr. 14; Bruijn 2019, p. 16. 
134 Artikel 5:2, eerste lid, onder b, van de Awb geeft de volgende definitie van een herstelsanctie: “een bestuurlijke sanctie die 

strekt tot het geheel of gedeeltelijk ongedaan maken of beëindigen van een overtreding, tot het voorkomen van herhaling van 
een overtreding, dan wel tot het wegnemen of beperken van de gevolgen van een overtreding.” 
135 Zie ook: Pals-Reiniers 2019, p. 15. 
136 Zie ook: Peters 2017. 
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Ik ben dan ook met Salet & Sackers van mening dat er vaak geen sprake is van een 
herstelsanctie.137 Hun stelling dat de sluiting een punitief karakter heeft gekregen kan ik echter niet 
volgen. Volgens de omschrijving van een punitieve sanctie in artikel 5:2, eerste lid, onder c, van de Awb 
moet namelijk sprake zijn van het beogen van leedtoevoeging aan de overtreder. Het oogmerk van de 
burgemeester is niet gericht op het toebrengen van leed, maar het lijkt mij dat men is doorgeslagen in 
het gebruik van artikel 13b Opw om woningen te sluiten waar drugs aanwezig zijn (geweest). Wanneer ik 
echter de invulling van Albers volg dat er sprake is van een punitieve sanctie wanneer “de sanctie verder 
gaat dan dat herstel van de (on)rechtmatige toestand vergt”,138 concludeer ik dat er wel sprake is van een 
punitieve sanctie. Ik ben van mening dat de Afdeling te lang heeft volgehouden dat nu de woningsluiting 
door middel van een last onder bestuursdwang naar Nederlands recht een herstelsanctie betreft, deze 
niet punitief is. Er is uit het oog verloren dat een standaard sluiting van drie maanden, die bovendien 
algemeen, dan wel slecht of niet is onderbouwd, zonder rekening te houden met de omstandigheden van 
het geval, wel degelijk als punitief kan worden beschouwd.  

Overigens zijn Pommer & Tops van mening dat de Afdeling zich wel degelijk kritisch opstelt en 
een duidelijke belangenafweging én motivering per casus noodzakelijk acht.139 Zij vinden dan ook dat met 
het “basiskader voor de belangenafweging”, zoals uiteengezet in de overzichtsuitspraak van 28 augustus 
2019140, tegemoet wordt gekomen aan critici van de toepassing van artikel 13b Opw. Ik ben deels met 
Pommer & Tops eens dat de Afdeling de laatste jaren een strengere houding aangenomen ten opzichte 
van de bevoegdheid van de burgemeester en de proportionaliteit van de sluitingen. Een ommekeer lijkt 
te zijn gekomen met de conclusie van Staatsraden A-G Wattel en Widdershoven in twee Opiumzaken,141 
en de Harderwijk-uitspraak van de Afdeling van 2 februari 2022, waarin de Afdeling navolging geeft aan 
deze conclusie.142 De aanleiding van de aanvraag om een conclusie is gelegen in de nasleep van de 
toeslagenaffaire, waarin de Afdeling werd verweten het handelen van de belastingdienst niet kritisch 
genoeg te hebben getoetst.143 In de conclusie wordt gesteld dat de bestuursrechter moet afstappen van 
de marginale toetsing en meer aansluiting dient te zoeken bij de indringender Europeesrechtelijke 
evenredigheidstoetsing. Hierbij wordt achtereenvolgend getoetst of de maatregel het juiste doel dient, 
of de gekozen maatregel het juiste middel is om het doel te bereiken en of de toepassing van de 
noodzakelijke maatregel niet onevenredig is.144  

Een andere hoofdlijn van de conclusie is dat het bestuursorgaan dient af te stappen van 
vastgelegd beleid en meer maatwerk moet leveren door het besluit te motiveren door middel van de 
omstandigheden van het geval. De overzichtsuitspraak uit 2019 blijft nog altijd van belang, zo wordt eerst 
de vraag beantwoord of de bevoegdheid bestaat en volgt daarna een belangenafweging waarbij wordt 
getoetst of het gebruik van de bevoegdheid noodzakelijk is en of de sluiting ook evenredig is.145 Echter 
stellen de Staatsraden dat de bestuursrechter artikel 13b Opw-besluiten indringender dient te toetsen 
aan de evenredigheid, gezien de aantasting van het huis- en/of eigendomsrecht door een sluiting. In het 
geval van sluiting dient de burgemeester dan ook een meer uitgebreide motivering van de noodzaak tot 
sluiting op te nemen welke is toegespitst op het voorliggende geval. Volgens de staatsraden kan deze 
uitgebreide toetsing ook resulteren in het buiten toepassing laten van het lokale Opiumbeleid, of zelfs 
het onverbindend verklaren hiervan wanneer het beleid (structureel) leidt tot onevenredige toepassing 
van de bevoegdheid van artikel 13b Opw. Ook blijkt uit de conclusie dat er meer oog moet zijn voor de 
gevolgen voor de afzonderlijke bewoners van een woning die wordt gesloten op grond van 13b Opw.  
  

                                                           
137 Salet & Sackers 2019. 
138 Albers e.a. 2014. 
139 Pommer & Tops 2021. 
140 ABRvS 28 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2912. 
141 Conclusie A-G Wattel & Widdershoven, ABRvS 7 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1468. 
142 ABRvS 2 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:285. 
143 Lijkwan 2021; De Zeeuw 2021.  
144 De Afdeling zelf spreekt van een toetsing aan de hand van de volgende drie stappen: geschiktheid, noodzakelijkheid en 
evenwichtigheid.  
145 Zie voor een helder overzicht van deze toetsing: WODC-Onderzoek 13b Opiumwet, augustus 2021. 
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Bij de afweging of een sluiting niet onevenredige gevolgen voor de bewoners mee brengt, wordt 
ook gewicht toegekend aan privaatrechtelijke gevolgen, zoals de ontbinding van de huurovereenkomst 
of het opnemen van de betrokkenen op een zwarte lijst. In het algemeen kan worden gesteld dat bij de 
bevoegdheid tot sluiting een betere motivering moet worden opgesteld, waarbij duidelijk maatwerk 
wordt toegepast, in plaats van het klakkeloos volgen van vastgesteld beleid. Tevens dienen 
burgemeesters zich eerst te wenden tot alternatieve maatregelen, zoals een waarschuwing of een last 
onder dwangsom, waarbij ook hier aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval 
gevarieerd moet worden met de hoogte van de last onder dwangsom, dan wel de duur van de sluiting als 
minder ingrijpende maatregelen onvoldoende blijken. Ook dient er een constante monitoring van de 
noodzakelijkheid van de sluiting plaats te vinden, waardoor een sluiting vroegtijdig kan worden 
opgeheven wanneer deze zijn doel heeft bereikt.  

In de Harderwijk-uitspraak geeft de Afdeling aan de conclusie van de A-G’s op veel punten te 
volgen en deze van toepassing te verklaren op alle besluiten waarbij het bestuursorgaan beleidsruimte 
heeft.146 Wel brengt de Afdeling een nuancering in de voorgeschreven toetsing aan. Zo stelt zij dat de 
toepassing van artikel 13b Opw en andere bestuurlijke maatregelen voortaan direct zal worden 
onderworpen aan een evenredigheidstoets,147 maar dat het nieuwe toetsingskader van “geschiktheid, 
noodzakelijkheid en evenwichtigheid” niet altijd categorisch, noch op dezelfde manier zal worden 
behandeld.148 In het kader van de evenredigheid van artikel 13b Opw-besluiten, stelt de Afdeling dat 
nadelige gevolgen niet maken dat er sprake is van onevenredigheid. Er is pas sprake van onevenredigheid 
wanneer het besluit resulteert in onnodig nadeel voor de betrokkenen. In de Harderwijkzaak is de 
Afdeling van mening dat de bevoegdheid tot sluiting bestaat, dat de sluiting noodzakelijk is en dat de 
appellant een verwijt kan worden gemaakt. Desondanks komt de Afdeling tot de conclusie dat de 
burgemeester in het besluit te weinig oog heeft gehad voor de mogelijke gevolgen voor de betrokkenen 
en niet alle relevante omstandigheden heeft betrokken in zijn belangenafweging. De burgemeester wordt 
opgedragen een nieuw besluit te nemen en dient hierin de noodzaak en evenredigheid uiteen te zetten, 
waarbij hij rekening dient te houden met de actuele situatie en de gevolgen voor de bewoner zoals 
huurontbinding en opname op een zwarte lijst.  

Nu bovenstaande ommekeer in de toetsing van de bestuursrechter nog zeer recent is, is nog niet 
duidelijk te stellen wat het gevolg is voor de praktijk. Gezien de ontwikkelingen en de opschudding die 
naar aanleiding van de nieuwe evenredigheidstoetsing is ontstaan, ben ik hoopvol dat de Afdeling zich 
daadwerkelijk kritisch zal opstellen tegenover de toepassing van de bevoegdheid van artikel 13b Opw. Ik 
voorzie dat gemeenten nog wel heil zullen zoeken in de woningsluiting, maar dat er meer belang wordt 
gehecht aan een beter onderbouwde motivering en een niet standaard belangenafweging in de last onder 
bestuursdwang. Nu ik nog altijd van mening ben dat in veel gevallen kan worden volstaan met een minder 
ingrijpende maatregel dan woningsluiting, hoop ik dat de Afdeling niet eenvoudig aanneemt dat een 
sluiting noodzakelijk is. Als dit wel het geval is, is er wellicht een kleine overwinning in het 
toetsingssysteem van de bestuursrechter behaald door deze meer indringende toetsing, maar kan er nog 
altijd veel worden verbeterd om burgemeesters te dwingen om daadwerkelijk andere maatregelen te 
overwegen in plaats van een sluiting met alle gevolgen van dien.  
  

                                                           
146 ABRvS 2 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:285, r.o. 7.3. Hoewel het advies van de AG’s ook ziet op de toepassing van artikel 
13b Opw, is het belangrijk te vermelden dat het advies qua strekking en inhoud verder reikt dan deze besluiten. 
147 De Afdeling stelt duidelijk afstand te doen van de toetsing zoals uiteengezet in de uitspraak van 9 mei 1996, 
ECLI:NL:RVS:1996:ZF2153 (Maxis-Praxis) en spreekt voorkeur uit voor het aansluiten bij de bewoording van artikel 3:4, tweede 
lid, van de Awb.  
148 ABRvS 2 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:285, r.o. 7.10. 



25  

4. De beginselplicht en artikel 13b Opiumwet  
4.1 Inleiding  
 
In hoofdstuk twee is uiteengezet hoe de beginselplicht zich heeft ontwikkeld in de afgelopen decennia. 
In hoofdstuk drie is behandeld hoe artikel 13b Opw tot stand is gekomen en hoe ruim deze in de praktijk 
wordt toegepast. In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen de beginselplicht tot handhaving en artikel 13b 
Opw geanalyseerd. In dit hoofdstuk wordt de volgende onderzoeksvraag behandeld: ‘is de beginselplicht 
tot handhaving van toepassing op artikel 13b Opw?’ In de tweede paragraaf wordt geanalyseerd of artikel 
13b Opw een herstelmaatregel is. In paragraaf drie wordt vervolgens onderzocht of de beginselplicht tot 
handhaving van toepassing is op artikel 13b Opw.  
 
4.2 Is artikel 13b Opiumwet een herstelmaatregel? 
 
Artikel 5:21 Awb beschrijft de last onder bestuursdwang als een herstelsanctie. Een herstelsanctie mag 
niet verder gaan dan nodig is om de overtreding te beëindigen.149 Is dit wel het geval, dan wordt de 
herstelsanctie aangemerkt als een punitieve sanctie. Op het moment van het sluiten van de woning op 
grond van artikel 13b Opw, is de overtreding in de vorm van de aanwezigheid van de verboden middelen 
reeds ongedaan gemaakt door ruiming ervan door de politie, dan wel door toepassing van bestuursdwang 
door de burgemeester. Dit betekent dat het sluiten van een woning alleen als herstelmaatregel kan 
worden aangemerkt, als het doel is gelegen in het voorkomen van herhaling van de overtreding. Zoals in 
het vorige hoofdstuk is beschreven, is de Afdeling van mening dat het sluiten van een woning op grond 
van artikel 13b Opw in beginsel een herstelmaatregel is. Pas wanneer de sluiting onevenredig lang is 
wordt de maatregel door de Afdeling niet aangemerkt als een herstelsanctie, maar als leedtoevoegend.150  

De vraag is echter of het sluiten van een woning, met als doel het doorbreken van de loop naar 
de woning, te scharen valt onder het voorkomen van herhaling van de overtreding. Mijns inziens is de 
overtreding van de Opw uitsluitend gelegen in de aanwezigheid van een handelshoeveelheid verboden 
middelen. De woningsluiting is zaaksgebonden en herhaling van de overtreding kan door eenieder 
plaatsvinden. De omstandigheid dat er een nieuwe gebruiker is, is geen reden om af te zien van sluiting. 
Zelfs als een huurcontract is opgezegd, de woning leeg is en het derhalve zeker is dat de gebruiker de 
overtreding niet kan herhalen, kan de woning worden gesloten. Aangezien de sluiting wordt gezien als 
bestuursdwang begrijp ik dit. Ik ben echter van mening dat het logischer zou zijn om de herstelsanctie 
wel te koppelen aan de overtreder. Dit zou kunnen door het opleggen van een last onder dwangsom aan 
de overtreder zelf, waarmee ook beter wordt aangesloten bij de getrapte handhavingsstrategie. Tevens 
zou de koppeling aan de overtreder mijns inziens beter passen bij het doel van het voorkomen van 
herhaling. 

Ik ben er niet van overtuigd dat artikel 13b Opw daadwerkelijk gebruikt wordt om herhaling van 
de overtreding te voorkomen. Het lijkt mij dat er op twee gedachten wordt gehinkt. Op papier wordt de 
sluiting ingezet om herhaling van de overtreding te voorkomen en valt de toepassing onder artikel 5:2, 
eerste lid, onder b, van de Awb. In de praktijk ligt het echte doel in een ernstige vrees voor de verstoring 
van de openbare orde, in de vorm van de loop naar de woning. Het doel van de sluiting is het wegnemen 
van overlast ten gevolge van drugshandel en daarmee identiek aan artikel 174a Gemeentewet, waarvan 
de bewijslast, zoals uiteengezet in hoofdstuk 3.2, voor de burgemeester te zwaar werd bevonden. 
Bovenstaande maakt dat ik niet overtuigd ben van de argumenten van de Afdeling om sluiting op grond 
van artikel 13b Opw standard aan te merken als een herstelsanctie. 
 
4.3 Is de beginselplicht tot handhaving van toepassing op artikel 13b Opiumwet? 
 
In deze paragraaf wordt geanalyseerd of de beginselplicht van toepassing is op een woningsluiting door 
middel van een last onder bestuursdwang op grond van artikel 13b Opw. Dit wordt onderzocht aan de 
hand van de -in mijn opvatting- twee grenzen van de beginselplicht, te weten:  

                                                           
149 Zie artikel 5:2, eerste lid, onder b van de Awb. 
150 ABRvS 8 september 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN6187. 
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wanneer een bestuursorgaan verplicht is te handhaven en de gevallen waarin een bestuursorgaan juist 
niet over mag gaan tot handhavend optreden. 
 
4.3a: de verplichting tot handhaven 
 
De beginselplicht houdt in dat in geval van de overtreding van een bestuursrechtelijk voorschrift, het 
bestuursorgaan in de regel gebruik moet maken van haar bevoegdheid tot handhavend optreden. Slechts 
wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden, bestaande uit een concreet zicht op legalisatie, 
een geslaagd beroep op een abbb of wanneer de handhaving onevenredig is, mag van het bestuursorgaan 
worden gevergd niet te handhaven.  

Bij (voorgenomen) woningsluiting wordt getoetst of deze noodzakelijk is. Er is geen uitspraak 
inzake woningsluiting gevonden waarin door de Afdeling is geoordeeld dat de burgemeester gebruik had 
moeten maken van zijn bevoegdheid tot handhavend optreden. Wellicht heeft dit mede te maken met 
de omstandigheid dat ik geen zaken heb kunnen vinden waarin een woning is gesloten naar aanleiding 
van een handhavingsverzoek. Ik kan mij voorstellen dat wanneer een derde-belanghebbende heeft 
verzocht om handhaving, de kans groot is dat deze een rechtsmiddel zal instellen tegen het besluit niet 
te handhaven door de burgemeester. Hierbij zal de beoordeling of de burgemeester wel had moeten 
handhaven een grotere rol spelen dan in de zaken die zich nu voordoen.  

Ik constateer dat de Afdeling zich bij woningsluiting nog nooit heeft uitgesproken over de vraag 
of de woning gesloten had moeten worden, maar zich wel veelvuldig uitspreekt of de sluiting onevenredig 
is. Naar mijn mening heeft de burgemeester de vrijheid om wel of niet tot sluiting over te gaan en staat 
dit los van eventuele strafrechtelijke vervolging voor dezelfde overtreding. Ook wanneer er een 
gevangenisstraf is opgelegd, is de burgemeester niet verplicht om gebruik te maken van zijn bevoegdheid 
de woning te sluiten.  

 
4.3b: de omstandigheden waardoor van handhaving moet worden afgezien 
 
Zoals hiervoor gesteld maakt ook de afweging of er sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor 
het bestuursorgaan mag afzien van handhavend optreden deel uit van de beginselplicht. Dit kan zijn 
doordat er met succes een beroep wordt gedaan op een abbb of wanneer de handhaving onevenredig 
zou zijn in verhouding met de te dienen doelen. Ook een concreet zicht op legalisatie is een bijzondere 
omstandigheid waardoor mag worden afgezien van handhaving. Aangezien de legalisatie van een 
overtreding op grond van artikel 13b Opw niet mogelijk is, wordt de modaliteit concreet zicht op 
legalisatie hier verder niet behandeld. Strijd met de abbb’s is van toepassing op alle besluiten van een 
bestuursorgaan, waardoor deze ook geldt voor de last onder bestuursdwang op grond van artikel 13b 
Opw. 
 Bij woningsluiting hanteert de Afdeling niet het criterium van bijzondere omstandigheden, maar 
oordeelt zij of de noodzakelijke maatregel niet onevenredig is, waardoor van handhavend optreden moet 
worden afgezien. In deze toets spelen de verwijtbaarheid van betrokkene, 151 de gevolgen van de sluiting 
en de aanwezigheid van minderjarige kinderen een rol.   
Zo kan het ontbreken van iedere betrokkenheid bij de overtreding eventueel samen met de andere 
omstandigheden van het geval maken dat de sluiting onevenredig is. De betrokkene kan bijvoorbeeld 
geen verwijt worden gemaakt indien hij niet op de hoogte was of redelijkerwijs kon zijn van de 
aanwezigheid van de verboden middelen in de woning.152 

De belangenafweging behorende bij de onevenredigheid wordt bij woningsluiting op 
vergelijkbare wijze ingevuld als bij de toetsing aan de beginselplicht. Er zijn echter zijn wel verschillen af 
te leiden uit uitspraken van de Afdeling.153 Zo wordt bij woningsluiting niet expliciet gesproken over de 
belangen van derden, maar wordt de veiligheid van de samenleving als geheel betrokken in de toets. 

                                                           
151 ABRvS 4 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2241. 
152 ABRvS 27 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2116. 
153 Zie bijvoorbeeld voor de zware weging van de gevolgen voor de bewoners ABRvS 11 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:236; 
ABRvS 26 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2840. 
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Aspecten die de Afdeling niet meeneemt bij de onevenredigheid van de toepassing van artikel 13b Opw, 
maar die wel deel uitmaken van de toets aan de beginselplicht zijn: de geringe aard en ernst van de 
overtreding,154 de omstandigheid dat de overtreding geen schade en/of overlast meebrengt voor 
derden155 en een incidenteel karakter van de overtreding.156 Verder wordt bij woningsluiting meer 
gekeken naar de persoonlijke omstandigheden van de betrokkene, dan bij de beoordeling of er sprake is 
van bijzondere gevallen uit de beginselplicht. Nu woningsluiting een zeer ingrijpende maatregel is, 
waarbij grondrechten worden beperkt,157 acht ik deze meer persoonlijke toets zeer logisch. Ik plaats 
hierbij de kanttekening dat op papier wellicht lijkt dat een meer persoonlijke toets eerder leidt tot de 
conclusie dat handhaving onevenredig is, maar dit in de praktijk niet snel voorkomt.  
 Ook de uitkomst van een eventuele strafzaak is niet van invloed op de beoordeling of de 
burgemeester gebruik mocht maken van de bevoegdheid van artikel 13b Opw. Zo overweegt de Afdeling 
dat ook wanneer een strafzaak voor dezelfde overtreding is geseponeerd, of wanneer de verdachte wordt 
vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolging, dit niet maakt dat de burgemeester van sluiting 
moet afzien en de handhaving onevenredig is.158  
 Ik concludeer dat de toetsing van de Afdeling of handhavend mag worden opgetreden in geval 
van een woningsluiting op grond van artikel 13b Opw in grote lijnen gelijk is aan die van andere 
overtredingen. Echter is de toetsing aan de onevenredigheid van de maatregel anders. De toetsing in het 
kader van woningsluiting richt zich bijvoorbeeld meer op de persoonlijke gevolgen van de bewoners, 
waardoor soms eerder van sluiting moet worden afgezien.  

 
  

                                                           
154 De geringe aard en ernst van de overtreding bij toepassing van artikel 13b Opw wordt wel getoetst, maar deze toetsing 
vindt plaats bij de vraag of de burgemeester gebruik mag maken van de bevoegdheid, waarbij wordt bekeken of er sprake is 
van een overtreding. ABRvS 4 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2241. Zie ook: ABRvS 26 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2840. 
155 ABRvS 21 juli 2010, JB 2010/2010 (geluidsoverlast Beesel). Het niet aanwezig zijn van overlast voor derden betekent 
overigens niet dat handhaving dan al onevenredig is: ABRvS 27 juni 2007, ECLI:NLRVS:2007:BA8153, r.o. 2.4; ABRvS 20 
december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3485, m.nt. Y. Schönfeld. 
156 ABRvS 8 oktober 2008, ECLI:NL:RVS:2018: BF7223, r.o. 2.3.1.; ABRvS 16 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1315, m.nt. C.A.H. van 
de Sanden. 
157 Ik wijs hierbij op de grondrechten zoals opgenomen in artikel 10 van de Grondwet en artikel 8 van het Verdrag tot 

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). 
158 Zie ABRvS 28 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2912; ABRvS 13 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:395; ABRvS 10 februari 
2016, ECLI:NL:RVS:2016:313. 
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5. Conclusie 
5.1 Inleiding 
 
De beginselplicht tot handhaving is een belangrijk uitgangspunt in het Nederlandse bestuursrecht. Door 
de beginselplicht is het uitgangspunt geworden dat bestuursorganen in de regel moeten overgaan tot 
handhavend optreden en is de beleidsruimte waarover bestuursorganen beschikken bij de afweging om 
niet over te gaan tot handhavend optreden beperkt tot de bijzondere gevallen, te weten: een concreet 
zicht op legalisatie en een geslaagd beroep op een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur (hierna: 
abbb), en de onevenredigheid van de maatregel. 

Artikel 13b Opiumwet schept de bevoegdheid voor een burgemeester om een pand te sluiten 
door middel van een last onder bestuursdwang. In de praktijk wordt ondanks het ingrijpende karakter 
van deze maatregel veelvuldig gebruik gemaakt van die bevoegdheid. In deze scriptie is onderzocht wat 
de relatie is tussen de beginselplicht tot handhaving en de (feitelijke) toepassing van artikel 13b 
Opiumwet, te weten de woningsluiting. Aan dit onderzoek is de volgende probleemstelling ten grondslag: 
  
“Is de beginselplicht tot handhaving van toepassing op woningsluiting op grond van artikel 13b 
Opiumwet?” 

 
In dit hoofdstuk wordt een conclusie geformuleerd op de probleemstelling. Allereerst worden de 
verschillende deelvragen beantwoordt. Vervolgens wordt de probleemstelling beantwoordt. Tenslotte 
worden er enkele aanbevelingen gedaan.  
 
5.2 Beantwoording deelvragen 
 
5.2.1 Wat is de totstandkomingsgeschiedenis en ontwikkeling van de beginselplicht tot handhaving? 
 
De bevoegdheid tot handhavend optreden is de afgelopen decennia verworden tot een verplichting 
met uitzonderingsmogelijkheden. Al in 1984 werd in de zaak Couwenberg/Eindhoven gesteld dat 
omwonenden aanspraak kunnen maken op de effectuering van bestuursdwang als er een 
onherroepelijke last onder bestuursdwang is. Ook werd in deze zaak gesteld dat een bestuursorgaan 
dient te handhaven indien een bouwwerk in strijd met regelgeving is gerealiseerd en legalisatie van de 
overtreding niet mogelijk is. Dit was een voorloper op de eerste standaardformulering van de 
beginselplicht tot handhaving, welke is gegeven door de Afdeling in de zaak Handhaving gemeente Lisse 
uit 1998. Hierin werd gesteld dat een bestuursorgaan behoudens bijzondere omstandigheden verplicht 
is over te gaan tot handhaving wanneer er is gebouwd zonder vergunning en de overtreding niet kan 
worden gelegaliseerd. Sindsdien zijn er vele uitspraken gedaan omtrent de beginselplicht, waarin zowel 
de bijzondere omstandigheden waardoor er van handhaving mag worden afgezien, alsook het 
onevenredigheidscriterium zijn ingevuld. 
 
5.2.2 Hoe worden de diverse uitzonderingen op de beginselplicht uitgelegd door de Afdeling, anno 2022? 
 
Al in de eerste standaardformulering van de beginselplicht heeft de Afdeling bijzondere omstandigheden 
opgenomen waardoor het bestuursorgaan mag afzien van handhavend optreden. Anno 2022 bestaan 
deze uitzonderingen op de beginselplicht uit: het bestaan van een concreet zicht op legalisatie, de strijd 
met een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur en de onevenredigheid van het handhavend optreden.  

Het concreet zicht op legalisatie bestaat uit de omstandigheid dat hoewel er een overtreding van 
een wettelijk voorschrift is geconstateerd, deze gelegaliseerd kan worden, waardoor de overtreding 
wordt opgeheven. Door de Afdeling is per soort overtreding (bouw, milieu, bestemmingsplannen) 
vastgesteld wanneer er sprake is van een concreet zicht op legalisatie. Nu artikel 13b Opw een 
verbodsbepaling betreft zonder ontheffingsmogelijkheden, wordt er in deze conclusie niet verder 
stilgestaan bij de mogelijkheid tot legalisatie. 
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Een geslaagd beroep op een abbb bestaat uit een geslaagd beroep op bijvoorbeeld het 
vertrouwensbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel of het gelijkheidsbeginsel, 
waardoor het bestuursorgaan van handhaving mag afzien. Hoewel een beroep op een abbb niet snel 
slaagt, zijn er diverse voorbeelden uit de jurisprudentie waardoor er toch moest worden afgezien van 
handhaving.  
 De onevenredigheid van handhaving ziet op de relatie tussen de gevolgen van handhavend 
optreden voor de overtreder in verhouding met het te dienen belang van de handhaving. Nu dit een 
belangenafweging die per geval anders wordt ingevuld, is er geen algemene stelling waaruit blijkt 
wanneer handhavend optreden onevenredig is. Wel blijkt uit de jurisprudentie van de Afdeling dat de 
volgende aspecten meewegen bij de onevenredigheidstoets: de geringe aard en ernst van de overtreding, 
het ontstaan van schade en/of overlast voor derden door de overtreding en of het een incidentele 
overtreding betreft.  
  
5.2.3 Wat is de reikwijdte van de beginselplicht tot handhaving? 
 
Van oorsprong was de beginselplicht alleen van toepassing op herstelsancties in het omgevingsrecht. Het 
toepassingsbereik is door de Afdeling verruimd naar andere delen van het bestuursrecht, maar blijft wel 
beperkt tot herstelsancties en is niet van toepassing op punitieve sancties, zoals de bestuurlijke boete.  
 
5.2.4 Hoe is artikel 13b Opiumwet tot stand gekomen? 
 
Artikel 13b Opw is in 1999 tot stand gekomen als alternatief voor de bestuursbevoegdheid van de 
burgemeester om een woning te sluiten op grond van artikel 174a van de Gemeentewet. In de praktijk 
bleek het laatstgenoemde artikel niet werkbaar, omdat er sprake moest zijn van ernstige vrees voor 
gevaar voor de veiligheid en gezondheid en de bewijslast hiervoor zwaar bleek. Artikel 13b Opw kent een 
minder zware bewijslast waarbij geen sprake dient te zijn van een verstoring van openbare orde of een 
aantasting van het woon- en leefklimaat. Van oorsprong zag artikel 13b Opw alleen op voor het publiek 
toegankelijke lokalen, maar in 2007 werd het toepassingsbereik van dit artikel uitgebreid naar niet-
publiekelijke panden, waaronder woningen.  
 
5.2.5 Op welke manier wordt artikel 13b Opiumwet in de praktijk toegepast?  
 
Artikel 13b Opw is ruim van opzet en bevat voor de burgemeester de bevoegdheid tot het opleggen van 
een last onder bestuursdwang. In de praktijk komt de bestuursdwang neer op het (tijdelijk) sluiten van 
de woning. Vanwege het (mogelijk) ingrijpende karakter van de bevoegdheid van artikel 13b Opw is door 
de wetgever een getrapte handhavingsstrategie geformuleerd, waarbij eerst gebruik dient te worden 
gemaakt van minder vergaande maatregelen, zoals een waarschuwing of een last onder dwangsom. In 
de praktijk blijkt echter dat dat burgemeesters nauwelijks naar alternatieven kijken en direct overgaan 
tot het sluiten van de woning.  

Voor de toepassing van de bevoegdheid van artikel 13b Opw is het voldoende dat er een 
handelshoeveelheid drugs is aangetroffen in de woning. Daadwerkelijke handel hoeft hierbij niet te 
worden geconstateerd. Uit de aanwezigheid van zo’n handelshoeveelheid wordt ingevolge jurisprudentie 
tevens afgeleid dat er sprake is van verstoring van de openbare orde. Ook kan een handelshoeveelheid 
drugs maken dat er sprake is van een ernstig geval, waardoor de burgemeester direct mag overgaan tot 
sluiting van de woning zonder eerst een waarschuwing te geven. Ook is in veel gemeentelijk beleid 
opgenomen wanneer er sprake is van een ernstig geval, waardoor burgemeesters in het algemeen direct 
overgaan tot het sluiten van de woning.  
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5.2.6 Is de beginselplicht tot handhaving van toepassing op artikel 13b Opiumwet? 
 
De beginselplicht is van toepassing op herstelmaatregelen binnen het bestuursrecht. De eerste vraag die 
rijst is of artikel 13b Opw een herstelmaatregel is. Artikel 5:2, eerste lid, onder b, van de Awb geeft de 
volgende definitie van een herstelsanctie: “een bestuurlijke sanctie die strekt tot het geheel of gedeeltelijk 
ongedaan maken of beëindigen van een overtreding, tot het voorkomen van herhaling van een 
overtreding, dan wel tot het wegnemen of beperken van de gevolgen van een overtreding.”  

De Afdeling is van mening dat het sluiten van een woning op grond van artikel 13b Opw een 
herstelmaatregel is, maar beschouwt deze als leedtoevoegend wanneer de sluiting van een woning 
onevenredig lang is. Ik concludeer dat artikel 13b Opw is geformuleerd als een herstelmaatregel, maar 
de uitwerking ervan kan resulteren in een punitief karakter.  

De effecten van een herstelmaatregel mogen immers niet verder gaan dan nodig om de 
overtreding te beëindigen. Op het moment van woningsluiting is de feitelijke overtreding (het aanwezig 
zijn van verboden middelen) reeds ongedaan doordat de verboden middelen zijn afgevoerd door de 
politie of de burgemeester. In de praktijk is het doel van de sluiting gelegen in het doorbreken van de 
‘loop naar de woning’. Dit kan vallen onder “het voorkomen van herhaling” zoals geformuleerd in artikel 
5:2, eerste lid, onder b, van de Awb. In de praktijk hoeft de loop van de woning niet te worden bewezen, 
maar wordt dit afgeleid van de aanwezigheid van een handelshoeveelheid drugs in de woning. Het is dan 
ook de vraag of ook deze loop naar de woning niet reeds wordt opgeheven door het ruimen van de drugs 
uit de woning.  

 Ik concludeer dat de toepassing van artikel 13b Opw in de praktijk niet onregelmatig verder gaat 
dan noodzakelijk, door bijvoorbeeld een (te) lange sluitingsduur. Dit maakt dat de toepassing van artikel 
13b Opw kan resulteren in een punitieve sanctie. Bovendien wordt de sluitingsduur vaak niet voldoende 
en algemeen gemotiveerd in de last onder bestuursdwang. Ook ben ik van mening dat het daadwerkelijke 
doel van artikel 13b Opw is gelegen in het tegengaan van ernstige vrees voor de verstoring van de 
openbare orde. Nu de beginselplicht niet van toepassing is verklaard op dit deel van het bestuursrecht, 
noch op punitieve sancties, concludeer ik dat de beginselplicht niet standaard van toepassing is op de 
toepassing van artikel 13b Opw.  
 
5.3 Beantwoording probleemstelling 
 
Mijn antwoord op de probleemstelling “Is de beginselplicht tot handhaving van toepassing op 
woningsluiting op grond van artikel 13b Opiumwet?”, luidt als volgt: 
Ik ben van mening dat er redenen zijn om te volgen dat de beginselplicht ook van toepassing is verklaard 
op de bevoegdheid van artikel 13b Opw. Dit volgt uit de formulering van het artikel waarin mijns inziens 
duidelijk wordt gesteld dat het gaat om de bevoegdheid tot het opleggen van een last onder 
bestuursdwang. Ook is de wens van de wetgever steeds geweest de toepassing als herstelmaatregel in 
te kleden, bijvoorbeeld door het toepassen van een getrapte handhavingsstrategie waarbij eerst gebruik 
wordt gemaakt van lichtere maatregelen. Wellicht ten overvloede merk ik op dat de beginselplicht ook 
van toepassing op last onder dwangsommen.  

Toch ben ik van mening dat niet alle woningsluitingen als herstelmaatregel kunnen worden 
aangemerkt. Dit bijvoorbeeld wanneer sprake is van een woningsluiting die gezien de sluitingsduur een 
punitief karakter heeft gekregen. Uit jurisprudentie volgt dat de beginselplicht niet van toepassing is op 
punitieve sancties.  

Dat het doel van de woningsluiting is gelegen in het doorbreken van de loop naar de woning en 
derhalve valt onder het Openbare Orde recht, maakt niet dat de beginselplicht automatisch niet van 
toepassing is. Uit de jurisprudentie blijkt niet dat de beginselplicht van toepassing is verklaard op het 
Openbare Orde recht, noch dat dit rechtsgebied is uitgesloten. Uiteraard is het bestuursorgaan in 
dergelijke gevallen wel gebonden aan de abbb’s, waarbij met name de onevenredigheidstoets van belang 
is. 

Ik concludeer dat de beginselplicht tot handhaving van toepassing is op een woningsluiting op 
grond van artikel 13b Opiumwet, mits de sluiting geen punitief karakter heeft. 
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5.4 Aanbevelingen 
Tijdens het doen dit onderzoek ben ik tot een aantal aanbevelingen gekomen. Deze aanbevelingen volgen 
uit pijnpunten die ik ben tegen gekomen in het doen van zowel mijn jurisprudentie- als het 
literatuuronderzoek.  

Allereerst vind ik het een gemiste kans van de Afdeling dat zij er niet in is geslaagd een 
standaard vast te stellen waaruit blijkt wanneer er in beginsel sprake is van een overtreding van geringe 
aard of ernst. Ter vergelijking: de Afdeling heeft de vraag of er sprake is van een concreet zicht op 
legalisatie wel duidelijk geformuleerd wanneer er sprake is van een concreet zicht per soort 
overtreding. 

Voor specifiek artikel 13b Opw mis ik een kritische houding van de Afdeling inzake de toetsing 
aan de motiveringsplicht uit artikel 3:46 van de Awb bij besluiten die zien op het sluiten van woningen.  

Zo vind ik het gezien het ingrijpende karakter van de maatregel onbegrijpelijk dat een besluit tot 
het sluiten van een woning veelal algemeen wordt gebaseerd op de aanwezigheid van een 
handelshoeveelheid drugs. Uit deze handelshoeveelheid mag vervolgens worden afgeleid dat er sprake 
is van orde verstorend effect van de drugs. Ook wordt de aanwezigheid van de handelshoeveelheid drugs 
gebruikt om af te leiden dat er sprake is van een ernstig geval, waardoor er mag worden afgezien van een 
waarschuwing. Bij de bestudering van de jurisprudentie inzake woningsluitingen op grond van artikel 13b 
Opw, viel mij op dat burgemeesters niet aannemelijk hoeven te maken dat er daadwerkelijk sprake was 
van handel, dan wel een loop naar de woning. Slechts het voorhanden hebben van meer dan 0,5 gram 
harddrugs of 5 gram softdrugs is al genoeg om een woning te sluiten.  

Ik beveel burgemeesters op hun beurt aan om niet direct hun heil te zoeken in de woningsluiting, 
maar daadwerkelijk eerst te onderzoeken of een waarschuwing of een last onder dwangsom kan worden 
ingezet om het doel te behalen. Wanneer een woningsluiting wel noodzakelijk is, raad ik het 
burgemeesters aan om bij een sluiting van meerdere maanden elke maand te toetsen of de maatregel 
nog wel noodzakelijk is. Uit de motivering van een last onder bestuursdwang op grond van artikel 13b 
Opw blijkt veelal niet dat hetzelfde doel niet kan worden bereikt door het inzetten van lichtere 
maatregelen. Hoewel er met de Harderwijk-uitspraak (hopelijk) een begin is gemaakt met de kentering 
in de acceptatie van de Afdeling inzake de tekortschietende motivering, geloof ik dat er nog een lange 
weg te gaan is. Er wordt mijns inziens te veel gesteund op gemeentelijk beleid, waarin standaard 
sluitingstermijnen zijn opgenomen die klakkeloos worden gevolgd zonder nadere motivering in de last 
onder bestuursdwang op grond van artikel 13b Opw. Hierdoor is een afweging van de specifieke 
omstandigheden van het geval uit het oog verloren. Dit maakt de kans dat een woningsluiting verder gaat 
dan noodzakelijk naar mijn mening onnodig groot. Hoewel de Harderwijk-uitspraak recent is en de 
gevolgen voor de praktijk nog niet duidelijk zijn, geloof ik dat voor een daadwerkelijke ommekeer in de 
toepassing en motivering van artikel 13b Opw nog een lange weg te gaan is.  
  De Afdeling beveel ik aan om de last onder bestuursdwang op grond van artikel 13b Opiumwet 
daadwerkelijk kritisch en minder terughoudend te toetsen. Gezien de recente ontwikkelingen in 
bijvoorbeeld de Harderwijk-uitspraak van de Afdeling, zal dit naar mijn verwachting geen botsing 
opleveren met de Trias Politica. Er blijkt meer ruimte te zijn gekomen voor een meer indringende toetsing 
door de Afdeling bij Opiumwetbesluiten. Hierdoor zullen burgemeesters gedwongen worden de huidige 
-in mijn ogen te makkelijke- toepassing van artikel 13b Opiumwet aan te passen, zodat wordt teruggegaan 
naar een toepassing die past bij de wens en doel van de wetgever en voldoende oog heeft voor het 
ingrijpende karakter van de woningsluiting.  
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ABRvS 22 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1661. 
 
ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1694 (Amsterdamse dakopbouw). 
 
ABRvS 28 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2912. 
 
ABRvS 30 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3651. 
 
ABRvS 11 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4186. 
 
ABRvS 26 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:617. 
 
ABRvS 11 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:714. 
 
ABRvS 3 juni 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1333. 
 
ABRvS 24 juni 2020, ECLI:NLRVS:2020:1478. 
 
ABRvS 8 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1586. 
 
ABRvS 2 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2879. 
 
ABRvS 24 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:390. 
 
ABRvS 31 maart 2021, ECLI:NL:RVS:2021:668. 
 
ABRvS 15 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:799. 
 
ABRvS 30 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1407, AB 2022/16, m.nt. T. Barkhuysen en M.L. van Emmerik. 
 
ABRvS 7 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1468 (Conclusie A-G Wattel en Widdershoven). 
 
ABRvS 21 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1612. 
 
ABRvS 1 september 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1961, AB 2021/320, m.nt. C.M.M. van Mil. 
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ABRvS 30 september 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2185. 
 
ABRvS 6 oktober 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2243. 
 
ABRvS 8 december 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2756. 
 
ABRvS 26 januari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:256. 
 
ABRvS 2 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:285 (Harderwijk). 
 
ABRvS 23 maart 2022, ECLI:NL:RVS:2022:800. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


